USNESENÍ
z 53. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. března 2009
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/563)

Usn. č.
R 1117/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne
18.11. 2008, 19.01. 2009 a 17.02. 2009,
odkládá projednání poskytnutí peněžitého daru na zakoupení futsalových dresů pro hráče
FC Angelico Belva (žádost ze dne 05.02.2009) na jednání RM 08/2009,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. P.D. …, na částečné pokrytí nákladů spojených
s realizací mezinárodní taneční soutěže konané 09.05.2009 v sále Sokolovny v Kojetíně, ve
výši 5.000,- Kč,
schvaluje znění kupní smlouvy na zakoupení stávajícího kávovaru značky DUCALE 2GE,
výrobní číslo 0899, umístěného v Pivovarském hotelu Kojetín s.r.o., mezi Městem Kojetínem
a společností THERMOTECHNIKA BOHEMIA s r.o., Komenského 951, Újezd u Brna.
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/564)

Usn. č.
R 1118/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03.04. 2007, 19.06.
2007, 24.06. 2008 a 28.01. 2009.
4. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelová multimediální učebna“
(tisk R/578)

Usn. č.
R 1119/03-09
Rada města po projednání
zřizuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Víceúčelová multimediální učebna“ a
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Víceúčelová multimediální učebna“:
Členové komise

Náhradníci

Organizace

JUDr. Zdeňka Šrámková

Iva Dokoupilová

BM asistent s.r.o. Olomouc
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Ing. Jiří Šírek
Mgr. Zdeněk Šípek
RNDr. Jitka Hálková
Jiří Stav

Ing. Mojmír Haupt
Mgr. Rudolf Pavlíček
Jaroslav Minařík
Jana Bosáková

Město Kojetín
ZŠ nám. Míru
Rada města Kojetína
Město Kojetín,

Usn. č.
R 1120/03-09
Rada města po projednání
schvaluje seznam uchazečů ve výzvě v zadávacím řízení na realizaci výstavby
„Víceúčelové multimediální učebny“, ZŠ nám. Míru 83, Kojetín:
1. Stavební firma Bradna Ladislav, Palackého 1413, 752 01 Kojetín
2. Ptáček pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín
3. Energo IPT s.r.o., Měrovice nad Hanou 230, 751 42 Měrovice nad Hanou.
5. Zřízení komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
(tisk R/587)

Usn. č.
R 1121/03-09
Rada města po projednání
zřizuje Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení,
jmenuje členy Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení:
Ing. Dušan Laboň – vedoucí odboru MIM – předseda
Ing. Mojmír Haupt – starosta města – člen
Ing. Jiří Šírek - místostarosta – člen
pí Jiřina Páleníková – tajemnice MěÚ – člen
p. Jiří Stav – vedoucí odboru VŽPD – člen
pí Šárka Pospíšilová – pracovnice odboru MIM – tajemnice komise.
6. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období leden 2009
(tisk R/565)

Usn. č.
R 1122/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s vyhodnocením rozpočtového provizoria Města Kojetína za období leden 2009
• výdaje
2,689.464, 97 Kč
• příjmy
7,651.131,66 Kč,
předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria ke schválení zastupitelstvu města dne 31.
března 2009.
7. Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetína k 31.12.2008
(tisk R/566)

Usn. č.
R 1123/03-09
Rada města po projednání
souhlasí se zprávou o stavu pohledávek Města Kojetína k 31. 12. 2008 dle tisku R/566,
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předloží zprávu o stavu pohledávek Města Kojetína ke schválení zastupitelstvu města dne
31. března 2009,
ukládá oboru MIM předložit na jednání RM 04/2009 informaci o počtu a struktuře dlužníků,
u kterých by bylo možno provést exekuci z dávek státní sociální podpory.
8. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2008
(tisk R/567)

Usn. č.
R 1124/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2008
dle tisku R/567 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok
2008 bez výhrad,
předloží výsledky celoročního hospodaření města a závěrečný účet Města Kojetína
za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2008
k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 31. března 2009.
9. Návrh na poskytnutí půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o.
(tisk R/568)

Usn. č.
R 1125/03-09
Rada města po projednání

souhlasí
•

s rozpočtovým opatřením č. 1/2009 ve výši 800 tis. Kč na poskytnutí bezúročné
půjčky na provoz Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o. dle přílohy č. 1 tisku R/568
• s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 800 tis. Kč Pivovarskému hotelu Kojetín
s.r.o. na provoz
• s uzavřením smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky mezi Městem Kojetínem a
Pivovarským hotelem Kojetín s.r.o. (návrh smlouvy přiložen),
předloží rozpočtové opatření, návrh na poskytnutí bezúročné půjčky a uzavření smlouvy
k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 31. března 2009.
10. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 1/2009
(tisk R/569)

Usn. č.
R 1126/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatření č. 1/2009 ve výši 856,98 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku
R/569 (účelová dotace na výkon přenesené působnosti obcí v roce 2009),
předloží rozpočtové opatření č. 1/2009 ve výši 856,98 tis. Kč k projednání a schválení
zastupitelstvu města dne 31. března 2009,
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 – přesuny dle přílohy č. 2.
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11. Informace o registraci Města Kojetína k dani z přidané hodnoty (DPH)
(tisk R/569A)

Usn. č.
R 1127/03-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•

Město Kojetín se povinně ze zákona stává od 1. 5. 2009 plátcem DPH
příjmy podléhající zdanění DPH (ekonomická činnost) budou od 1. 5. 2009
navýšeny o 19 %,
ukládá finančnímu odboru a odboru MIM společně provést nutné změny ve všech
smlouvách, kde musí být uplatňována DPH.
12. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2009
(tisk R/570)

Usn. č.
R 1128/03-09
Rada města po projednání

souhlasí
-

s návrhem na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2009 zpracovaným komisí RM pro
poskytování peněžitých dotací
s uzavřením smluv o poskytnutí peněžitých dotací dle platných zásad v celkové výši
500.000,- Kč,

předloží
-

návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2009 v celkové výši 500.000,- Kč
zastupitelstvu města dne 31. března 2009
návrh na uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací dle platných zásad
zastupitelstvu města dne 31. března 2009.

13. Návrh OZV města Kojetína č. 1/2009 o místním poplatku ze psů
(tisk R/571)

Usn. č.
R 1129/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 1/2009 o místním poplatku
ze psů,
předloží výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku k projednání ZM dne 31.03. 2009.
14. Fond rozvoje bydlení Města Kojetína
(tisk R/572)

Usn. č.
R 1130/03-09
Rada města po projednání
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souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o zrušení Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2000, o vytvoření a použití
účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů a o zrušení
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2000, o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro
poskytování půjček vlastníkům budov a bytů,
souhlasí se zrušením účtu u České spořitelny a.s., pobočka Kojetín, zřízeného dle Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2000, o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro
poskytování půjček vlastníkům budov a bytů,
souhlasí s novými Pravidly pro tvorbu a použití účelových prostředků ,,Fondu rozvoje
bydlení Města Kojetína“,
předloží výše uvedené návrhy k projednání zastupitelstvu města dne 31.03.2009.
15. Smlouva o nájmu reklamních ploch
(tisk R/573)

Usn. č.
R 1131/03-09
Rada města po projednání
odkládá projednání pronájmu plochy využitelné pro reklamní účely na autobusové čekárně
– Masarykovo náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, firmě DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice
157, 752 01 Kojetín, na jednání RM 04/2009.
16. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/582)

Usn. č.
R 1132/03-09
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 31.03. 2009.
17. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/577)

Usn. č.
R 1133/03-09
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení doby trvání nájmu nebytových prostor do 31.7.2009 v objektu
polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov
firmě OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed, závod Pozemní stavitelství, divize
3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, za dodržení stávajících podmínek dle smlouvy o
nájmu ze dne 20.2.2007 a dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 28.5.2008.
18. Žádost o povolení stavebních úprav v gynekologické ordinaci

Usn. č.
R 1134/03-09
Rada města po projednání
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bere na vědomí žádost MUDr. Jana Küchlera o povolení stavebních úprav
v gynekologické ordinaci v objektu polikliniky Kojetín, ze dne 11.02.2009.
19. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM Kojetín
(tisk R/586)

Usn. č.
R 1135/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s výší odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 01.01. 2009
dle důvodové zprávy tisku R/586,
předloží návrh na stanovení odměn k projednání zastupitelstvu města 03/2009.
20. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu za rok 2008
(tisk R/584)

Usn. č.
R 1136/03-09
Rada města po projednání

vyhlašuje
• nejúspěšnějšími sportovci města Kojetína za rok 2008:
- v kategorii sportovních nadějí:
Nguyen Thanh Tung
Filip Jež
Matěj Šóš
Dominika Coufalová
Kristýna Rosecká
Barbora Zatloukalová
- v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy v r. 2008:
Kateřina Kavulová
Petra Pospíšilová
Jana Nakládalová
- v kategorii jednotlivců nad 20 let za sportovní úspěchy v r. 2008:
Zuzana Šubíková
Olga Bobišová
Alenka Pátková
Dušan Ševčík
Milan Zaoral
Ing.Jakub Odehnal
Stanislav Hrňa
MUDr. Josef Roh
Jana Judasová
Zdeňka Judasová
• nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetína v r. 2008:
Družstvo mladších žáků TJ Slavoj Kojetín
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Wings of the dragon
Družstvo D oddílu stolního tenisu Sokol Kojetín
Šarm – mažoretky Kojetín
• osobností v oblasti sportu – za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
Jarmila Mrázková
Ladislav Pospíšil
Jaromír Huťka
Petr Bosák
Vladimír Zaoral
Pavel Válek
Václav Baďura
21. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2008
(tisk R/574)

Usn. č.
R 1137/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města
Kojetína v roce 2008,
předloží zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města Kojetína
v roce 2008 na jednání ZM 03/2009,
ukládá odboru MIM, ve spolupráci se společností Technis Kojetín s r.o., předložit na
jednání RM 04/2009 seznam a strukturu dlužníků nájemného za bytové a nebytové prostory a
návrh možného způsobu vymáhání,
ukládá jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. předkládat odboru MIM měsíčně
aktualizovaný stav dlužníků.
22. Bytové záležitosti
(tisk R/575)

Usn. č.
R 1138/03-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 15, vel. 2+1, v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín,
Kojetín I – Město, po pí Z., za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné
25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z., v pořadí:
1. manželé F. a L. M. …
2. manželé J. a M. N. …

Usn. č.
R 1139/03-09
Rada města po projednání
nesouhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. 13, vel. 2+1, Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín I –
Město, nájemce p. L.V. …, dohodou ke dni 30.04.2009.
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Usn. č.
R 1140/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí výpověď nájmu z bytu č. 13, vel. 2+1, Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín I –
Město, nájemce p. L.V. …, s tříměsíční výpověďní lhůtou tj. k 31.05.2009.

Usn. č.
R 1141/03-09
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7, vel. 2+1, v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I
– Město, nájemci p.V.O. …, výpovědí ze strany pronajímatele dle § 711, odst. 2, písm. e) o.z.,
s tříměsíční výpověďní lhůtou,
ukládá odboru MIM projednat s p.V. O. dřívější ukončení nájmu bytu č. 7, vel. 2+1, v DPS
Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – Město, dohodou ke dni 31.05. 2009.

Usn. č.
R 1142/03-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, vel. 2+1, Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín I –
Město, po p. V., p. V. O. …, jako náhradní byt, na dobu neurčitou, nájemné ve výši věcně
usměrňovaného nájemného 36,84,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše
kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z..

Usn. č.
R 1143/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s neobnovením nájemní smlouvy k bytu č. 15, vel. 2+1, Sladovní 1192, Kojetín,
Kojetín I – Město, nájemci p.Z. Č. …, od 01.06.2009.

Usn. č.
R 1144/03-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. E4, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, p. L. J. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné 40,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává
v platnosti.

Usn. č.
R 1145/03-09
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí přístřeší formou pronájmu obecního bytu č. 4, Padlých hrdinů 817,
Kojetín, Kojetín I – Město, pí G. B. …, na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné
ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1146/03-09
Rada města po projednání
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souhlasí se zvýšením smluvního měsíčního nájmu z částky 20,-- Kč/m2 na částku 25,-Kč/m2 od 01.04.2009. U platných nájemních smluv sjednaných na dobu určitou bude navýšení
provedeno v dodatcích k platným nájemním smlouvám při obnovování nájmu bytů před
uplynutím sjednané doby nájmu.
23. Nakládání s majetkem města
(tisk R/576)

Usn. č.
R 1147/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Darovacích smluv
a) mezi Městem Kojetínem
a
p. R. Š. …
p. J. Š. …
p. A. Z. …
kdy předmětem převodu jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – původ parcel
Pozemkový katastr p. č. st. 403/2, o výměře 12 m2 a p. č. 633, o výměře 715 m2, k.ú. Kojetín,
z vlastnictví fyzických osob LV 2394, do majetku Města Kojetína na LV 10001, za
podmínek uvedených ve smlouvě
b) mezi Městem Kojetínem
a
p. M. K. …
p. M. Š. …
kdy předmětem převodu jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – původ parcel
Pozemkový katastr p. č. st. 414, o výměře 123 m2 a p. č. 625, o výměře 750 m2,k.ú. Kojetín,
z vlastnictví fyzických osob LV 3353, do majetku Města Kojetína na LV 10001, za podmínek
uvedených ve smlouvě,
předloží k projednání ZM 03/2009

Usn. č.
R 1148/03-09
Rada města po projednání
odkládá prodej pozemků k.ú. Kojetín:
pozemek KN
p. č. 6328/1 o výměře 1354 m2
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
p. č. 6328/1 o výměře 2386 m2
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
p. č. 6328/2 o výměře 367 m2
p. č. 6329/1 o výměře 1543 m2
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
p. č. 6329/2 o výměře 1155 m2
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
p. č. 6325 o výměře 450 m2
pozemek KN
p. č. 6325/1 o výměře 1560 m2
část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ parcel PK p. č. 6330
na jednání RM 04/2009,
ukládá odboru MIM dopřesnit podklady k prodeji výše uvedených pozemků na jednání RM
04/2009.
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Usn. č.
R 1149/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci k prodeji pozemků v areálu bývalého ŠS v Kojetíně dle
důvodové zprávy tisku R/576,
ukládá starostovi města svolat jednání zainteresovaných stran k problematice prodeje
pozemků v areálu bývalého ŠS v Kojetíně a informace předložit na jednání RM 04/2009.

Usn. č.
R 1150/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku p. č. 513/4, ostatní plocha, o výměře 1282 m2, k.ú. Kojetín
manželům M. a A. P. …, za cenu 55,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti,
předloží k projednání ZM 03/2009.

Usn. č.
R 1151/03-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem části pozemků p. č. 5739, p. č. 703, p. č. 5741/3, p. č. 5741/3, 5722/2,
800/19, 800/51, p. č. 6325/1, p. č. 7074 a p. č. 7075, vše v k.ú. Kojetín, firmě OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, CZ-660 02 Brno – střed, za účelem využití pro stavbu akce „Rekonstrukce
místních komunikací v Kojetíně“ SO 101 – ulice Dr. E. Beneše, SO 102 – ul. Čsl. Legií, SO
103 – ulice Hanusíkova, pro umístění mobilní buňky, skladování materiálu – výkopky, ornici,
kamenivo, zásypový materiál, dlažby, obruby po dobu výstavby tj., 03/09 až konec 07/09,
za cenu 8 Kč x m2 x měsíc na základě skutečných využitých výměr.

Usn. č.
R 1152/03-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 800/28 orná půda, o výměře 474 m2,
k.ú. Kojetín,
dále souhlasí s prodejem uvedeného pozemku :
• výhradně za účelem individuální bytové výstavby, v rozsahu architektonické studie
Ing. Petra Leinerta …
• prodej výše uvedeného pozemku konkrétnímu zájemci bude schválen ZM a ten bude
mít právo uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kdy od podpisu této smlouvu
musí kupující požádat o stavební povolení nejpozději do jednoho roku
• skutečný prodej, tj. uzavření kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí bude
proveden až po předložení výpisu z KN, osvědčující zápis rozestavěné stavby, tj.
vybudování minimálně prvního nadzemního podlaží, z důvodu zamezení koupě
pozemku ke spekulacím
• „hrubá stavba“ musí být vybudována do 2 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě
• náklady na vydání územního rozhodnutí a stavební povolení, stejně jako veškeré další
náklady a investice zajišťují a hradí jednotliví stavebníci
Pokud kupující nesplní výše uvedené podmínky v určené lhůtě bude prodávající
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požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ neplnění.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek si prodávající vyhrazuje právo odstoupit
od této smlouvy a uplatnit případně dohodnuté sankce.

Usn. č.
R 1153/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem a EASTERN SUGAR
ČR, a.s. Masarykova č. 279, Němčice nad Hanou, kdy předmětem převodu jsou stromy:
4 ks sakura – višeň pilovitá (Prunus serruleta), výsadba na pozemku p. č. 5745/2, ul. Nová
5 ks jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) výsadba na pozemku p. č. 4717/26, ul. Přerovská
5 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), výsadba na pozemku p. č. 5748, ul. Padlých hrdinů, vše v k.ú.
Kojetín, za podmínek daných smlouvou,
předloží k projednání a schválení ZM 03/2009.
24. Zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství; Zápis ze zasedání
Komise pro občanské záležitosti

Usn. č.
R 1154/03-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•

zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství ze dne 02.03.2009
zápis ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne 28.01. 2009.

25. Zpráva o požadavcích na jízdní řády AD a ČD
(tisk R/579)

Usn. č.
R 1155/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o požadavcích na jízdní řády AD a ČD.
26. Prokazatelná ztrátovost autobusové dopravy za rok 2008
(tisk R/580)

Usn. č.
R 1156/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy za rok
2008.
27. Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín
(tisk R/581)

Usn. č.
R 1157/03-09
Rada města po projednání
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nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č.6 Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín,
předloží návrh na pořízení Změny č.6 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a §6,
odst. 5, písm a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) zastupitelstvu města 03/2009 k rozhodnutí.
28. Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města
Kojetína na léta 2009 - 2012
(tisk R/583)

Usn. č.
R 1158/03-09
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na
území města Kojetína na léta 2009 – 2012 a předloží ji k projednání ZM 03/2009.
29. Zpráva o výkonu veterinární péče na úseku problematiky toulavých psů
(tisk R/585)

Usn. č.
R 1159/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o výkonu veterinární péče na úseku problematiky toulavých psů.
30. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
30/A. Zápis z jednání Komise školství a kultury

Usn. č.
R 1160/03-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zápis se zasedání Komise školství a kultury ze dne 10.03. 2009.
30/D. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín
(tisk R/588)

Usn. č.
R 1161/03-09
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem dle
tisku R/588.
30/E. Hlavní inventarizační komise

Usn. č.
R 1162/03-09
Rada města po projednání
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schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Hlavní inventarizační komise ze dne 25.02. 2009.
30/L. Změna konání zasedání rady města

Usn. č.
R 1163/03-09
Rada města po projednání
schvaluje změnu dne konání zasedání Rady města Kojetína v roce 2009 z úterý na středu.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla: Michaela Daňková v.r.
V Kojetíně dne 18. 03. 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

