USNESENÍ
z 55. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 22. dubna 2009
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/589)

Usn. č.
R 1166/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 18. 03.
2009,
ukládá odboru MIM předložit na jednání RM 05/2009 materiál k problematice prodeje
pozemků v areálu bývalého ŠS v Kojetíně, vycházející z informací z jednání starosty města se
zainteresovanými stranami ze dne 15. 04. 2009 a jednání RM 22. 04. 2009.
3. Rozpracování usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/590)

Usn. č.
R 1167/04-09
Rada města po projednání
ukládá odboru VVŠK Městského úřadu Kojetín:
- sledovat naplňování základních škol v Kojetíně a při předpokladu naplnění
kapacity některé ze základních škol zpracovat a předložit RM k projednání
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody
- zpracovat časový harmonogram úkolů nezbytných k realizaci koncepčních
záměrů, v souladu s bodem 4 Koncepce školství a rozvoje škol, školských
zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta 2009 – 2012 a
předložit jej na jednání RM 05/2009.
4. Návrh na použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
(tisk R/592)

Usn. č.
R 1168/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 1.058.296,22 Kč (odvod části výtěžku
z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2008) na veřejně prospěšný účel, údržba veřejné
zeleně firmě Technis s r.o. Kojetín, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009.
5. Vyhodnocení hospodaření Města Kojetína za I. čtvrtletí 2009
(tisk R/591)
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Usn. č.
R 1169/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetína za I.
čtvrtletí 2009 dle tisku R/591 včetně aktualizace plnění daňových příjmů.
6. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 2/2009
(tisk R/591A)

Usn. č.
R 1170/04-09
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 ve výši 5,79 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/591 A.
7. Informace o možnostech změny OZV města Kojetína o použití koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti
(tisk R/593)

Usn. č.
R 1171/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s platností Obecně závazné vyhlášky Města Kojetína č. 1/2002 o použití
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010.
8. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „DPS J. Peštuky 1322 Kojetín“. Seznam uchazečů pro
výběrové řízení malého rozsahu na realizaci stavebních prací na DPS J. Peštuky 1322
(tisk R/606)

Usn. č.
R 1172/04-09
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „DPS J. Peštuky 1322 Kojetín“
Členové komise
Ing. Jiří Šírek
Ing. Milada Šigutová
Ing. Dušan Laboň
Bc. Blanka Šnédarová
Jiří Stav

Náhradníci
Ing. Mojmír Haupt
Jaroslav Minařík
Miloš Pavlík
Ivana Černá
Jana Bosáková

Organizace
Město Kojetín
Rada města Kojetína
Město Kojetín
CSS Kojetín
Město Kojetín,

schvaluje seznam uchazečů oslovených ve výzvě v zadávacím řízení na realizaci zateplení,
výměny oken a vstupních dveří na „DPS J. Peštuky 1322 v Kojetíně“:
1. Stavební firma Bradna Ladislav, Palackéh 1413, 752 01 Kojetín
2. Ptáček pozemní stavby s.r.o., Povalí 629, 752 01 Kojetín
3. Energo IPT s.r.o., Měrovice nad Hanou 230, 751 42 Měrovice nad Hanou
4. HANÁ STAV s.r.o., Vejvanovského 384/1, 767 01 Kroměříž
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5. PB Plast s.r.o., Nádražní 4/3, 682 01 Vyškov.
9. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí úvěru na financování stavby Kojetín –
rekonstrukce místních komnikací Hanusíkova, Čs. legií a Dudíkova“ ve výši 13 000 000,Kč
(tisk R/605)

Usn. č.
R 1173/04-09
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Poskytnutí úvěru na financování stavby KOJETÍN –Rekonstrukce
místních komunikací Hanusíkova, Čs. Legií a Dudíkova“ ve výši 13 000 000,- Kč v tomto
složení:
Členové komise:

Ing. Jiří Šírek
Drahomíra Fíková
Ing. Dušan Laboň

Náhradníci:

Ing. Mojmír Haupt
Lenka Tomková
Miloš Pavlík

Ke zpracování nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu budou osloveny tyto tři
společnosti:
1. Citibank a.s.
2. Česká spořitelna a.s.
3. Raiffeisebank a.s.
10. Smlouva o nájmu reklamních ploch
(tisk R/595)

Usn. č.
R 1174/04-09
Rada města po projednání

schvaluje pronájem 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, za podmínek nájmu dle důvodové zprávy tisku R/595,

ukládá správci bytového a nebytového majetku města Kojetína tj. firmě Technis Kojetín
spol. s r.o. uzavřít s firmou DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice 157, 752 01 Kojetín, smlouvu o
nájmu dle přílohy TISKU R/595,

ukládá finančnímu odboru předložit radě města 05/2009 návrh nové Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
11. Pojistná smlouva
(tisk R/596)

Usn. č.
R 1175/04-09
Rada města po projednání
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souhlasí s připojištěním budov uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 pojistné smlouvy č.
7720287085 ze dne 29.04.2008 pro pojištění majetku a odpovědnosti mezi Městem
Kojetínem a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, aktualizovaných ke dni
01.04.2009, pro případ odcizení a pro případ vandalismu dle důvodové zprávy tisku R/596
s účinností od 01.05.2009.
12. Informace o počtu a struktuře dlužníků
(tisk R/599)

Usn. č.
R 1176/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o počtu a struktuře dlužníků za místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních
odpadů.
13. Přehled dlužného nájemného
(tisk R/597)

Usn. č.
R 1177/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí strukturu dlužníků nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě
firmy Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město,
ukládá starostovi města jednat s exekutorským úřadem o dalších možnostech vymáhání
pohledávek za nájemné za bytové a nebytové prostory a místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů.
14. Bytové záležitosti
(tisk R/594)

Usn. č.
R 1178/04-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, těmto žadatelům v pořadí:
1. paní M. S. …, za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních
služeb Obcí Křenovice do rozpočtu města Kojetína, dále 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..
2. paní B. Ž. …, 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..

Usn. č.
R 1179/04-09
Rada města po projednání

5

souhlasí s podanou výpovědí nájmu z bytu č. A4, vel. 3+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemci manželi Z. a R. M., dohodou ke dni 31.05.2009.

Usn. č.
R 1180/04-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. A4, vel. 3+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, po manželech M., žadateleli o pronájem obecního bytu výměnou, panu J. R. …, za
podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 40,-- Kč/m2, smluvní
úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1181/04-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 7, vel. 2+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I –
Město, po panu R., panu M. D. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné 35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1182/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s podanou výpovědí nájmu z bytu č. 13, vel. 2+1, Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín I
– Město, nájemci manželi K. a K. Š., dohodou ke dni 31.05.2009.

Usn. č.
R 1183/04-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, vel. 2+1, Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín I –
Město, po manželech Š., paní K. S. …., na dobu určitou 1 rok, 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 1184/04-09
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí přístřeší formou pronájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, Padlých
hrdinů 976, Kojetín, Kojetín I – Město, paní M. Š., na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1185/04-09
Rada města po projednání
schvaluje H. Ř. …, nájemkyni bytu č. B7, vel. 3+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, prodloužení sjednané doby nájmu ze 3 měsíců na dobu 6 měsíců při obnovení nájemní
smlouvy před uplynutím sjednané doby nájmu tj. od 12.05.2009.
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Usn. č.
R 1186/04-09
Rada města po projednání
schvaluje zvýšení smluvního měsíčního nájemného na částku 35,-- Kč/m2 manželům K. a
M. M., nájemcům bytu č. 6, vel. 3+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I – Město, při
obnovení nájemní smlouvy před uplynutím sjednané doby nájmu tj. od 17.05.2009.

Usn. č.
R 1187/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí přechod nájmu k bytu č. 10, vel. 2+1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I –
Město, na paní K. K. …, k 11.3.2009 dle § 706 odst. 2 a § 708 o.z..

Usn. č.
R 1188/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s manželi K. a Z. K. …, za podmínky nájmu na
dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné 30,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty.

Usn. č.
R 1189/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s vyřazením bytu č. 1, Padlých hrdinů 974, Kojetín, Kojetín I – Město, z bytového
fondu Města Kojetína.
15. Snížení nájemného z bytu
(tisk R/598)

Usn. č.
R 1190/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost nájemce obecního bytu č. 10 paní J. K. …, o snížení nájemného
z bytu ,
schvaluje snížení čistého měsíčního nájemného o 36% za měsíc březen 2009 z obecního
bytu č. 10, v ulici Sladovní 1185, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce paní J. K. …, dle
důvodové zprávy TISKU R/598.
16. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/600)

Usn. č.
R 1191/04-09
Rada města po projednání
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schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu garáže č. 226 v areálu polikliniky,
v ulici 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, uzavřené mezi Městem Kojetínem
a A. T. …, ke dni 30.4.2009,
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu garáže č. 226 v areálu polikliniky, v ulici
6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město o výměře 19,50 m2, minimální cena 700,Kč/měsíc + 19% DPH,

odkládá projednání změny nájemní smlouvy mezi Městem Kojetínem a D. H., na pronájem
garáže č. 222, umístěné v areálu polikliniky v Kojetíně na jednání RM 29.04.2009.
17. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/600A)

Usn. č.
R 1192/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem MUDr. Marií Nohejlovou a
podnájemcem MUDr. Viktorem Charbutem, v prostorách oční ambulance u MUDr. Marie
Nohejlové, v objektu polikliniky čp. 1373 na ul. 6. května v Kojetíně dle žádosti ze dne
15.4.2009.
18. Poliklinika – navýšení nájemného a záloh na služby o 19%DPH
(tisk R/601)

Usn. č.
R 1193/04-09
Rada města po projednání
ukládá odboru MIM uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor
s účinnosti od 01. 05. 2009 dle důvodové zprávy tisku R/601.
19. Nakládání s majetkem města
(tisk R/602)

Usn. č.
R 1194/04-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce a.s. Teplická, Děčín, kdy předmětem smlouvy je
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro akci“
KOJETÍN – TRŽNÍ PTÁČEK – PŘELOŽKA NNV“ na dotčených pozemcích 5763/1,
5763/2, 5682/4, k.ú. Kojetín, dle přílohy č. 1 tisku R/602.

Usn. č.
R 1195/04-09
Rada města po projednání
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nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků z majetku MUDr. J. Ž. …, do vlastnictví
města, kdy předmětem převodu je:
- část pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ parcel PK p. č. 1340/1, p.
č. 1341/2, p. č. 1342 o velikosti podílu 1/153 z celkové výměry 40041 m2, zapsané na
LV 159
- část pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ parcel PK p. č. 4833, p. č.
4983 o velkosti podílu 1/153 z celkové výměry 11923 m2 , zapsané na LV 217
- část pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel PK p. č. 4881, p.
č. 5992/5, p. č. 5993, p. č. 6735/5, p. č. 6760 o velikosti podílu 1/160 z celkové výměry
18219 m2, zapsané na LV 218,
předloží k projednání ZM 06/2009.

Usn. č.
R 1196/04-09
Rada města po projednání
souhlasí se snížením platby o 20% za pronájem části pozemku p. č. 5757/3, ostatní
plocha, ul. Vyškovská, k.ú. Kojetín, nájemci - pí Z. I. …

Usn. č.
R 1197/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku ul. Dvořákova p. č. 800/28, orná půda, o výměře 474 m2,
k.ú. Kojetín, za podmínek daných usnesením RM č. R 1152/03-09 ze dne 18. 3. 2009, v
pořadí:
1. J. a Z. Š. …., za cenu 860,- Kč/m2
2. Ing. Z. D. …., za cenu 730,- Kč/m2
3. L. a M. S. …., za cenu 720,- Kč/m2
a předloží k projednání a schválení ZM 06/2009.

Usn. č.
R 1198/04-09
Rada města po projednání
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 15, zahrada k.ú. Kojetín,
nám. Masaryka, o výměře cca 10 m2.

Usn. č.
R 1199/04-09
Rada města po projednání

mění usnesení č. R 1038/01-09 ze dne 13. 1. 2009 a R 1067/01-09 ze dne 19. 1. 2009, kdy
text usnesení bude doplněn: - předloží schválení prodeje pozemku, vedeného ve
zjednodušené evidenci – původ parcel PK, p. č. 740/1 k projednání ZM tehdy, až některý z
žadatelů bude mít vyřešeny vlastnické vztahy, tzn., bude mít ve svém vlastnictví pozemky ve
ZE – PK p. č. 736/2 a p. č. 743 od fyzických osob (nejpozději však do konce roku 2009).
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Usn. č.
R 1200/04-09
Rada města po projednání
ruší usnesení RM č. R 1153/03-09, ze dne 19. 3. 2009 a 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 darovací smlouvou a předloží k projednání a schválení ZM
06/2009.
20. Pronájem nebytových prostor – koupaliště Kojetín
(tisk R/603)

Usn. č.
R 1201/04-09
Rada města po projednání

bere na vědomí žádost Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o., náměstí Dr. E. Beneše 61,
Kojetín, Kojetín I – Město, o pronájem nebytových prostor na koupališti v Kojetíně,

schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu letního koupaliště v Kojetíně
Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o., náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín, Kojetín I – Město dle
důvodové zprávy tisku R/603,

schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Kojetínem a
Pivovarským hotelem Kojetín s.r.o., náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín, Kojetín I – Město, ve
znění uvedeném v příloze k tisku R/603.
21. Souhlas s návrhem textu ke zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí se všemi jejími
součástmi a příslušenstvím
(tisk R/604)

Usn. č.
R 1202/04-09
Rada města po projednání
souhlasí se zněním textu ke zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti „Pivovarský hotel“ se
všemi jejími součástmi a příslušenstvím, dle přílohy tisku R/604,
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti „Pivovarský hotel“ se všemi jejími
součástmi a příslušenstvím, dle přílohy tisku R/604.
22. Provedení úprav nebytových prostor na náklady nájemce
(tisk R/607)

Usn. č.
R 1203/04-09
Rada města po projednání
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 9.3.2009,
gynekologické ordinace na poliklinice v Kojetíně, č.p. 1373, ul. 6. května, Kojetín, Kojetín I –
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Město, mezi Městem Kojetínem a nájemcem MUDr. Janem Küchlerem, s účinností od
01.05.2009 dle návrhu uvedeného v příloze k tisku R/607.
23. Změny smluv v souvislosti s registrací Města Kojetína jako plátce DPH
(tisk R/608)

Usn. č.
R 1204/04-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu garáží a garážových stání dle přílohy č. 1
TISKU R/608,
schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 2
TISKU R/608,
ukládá správci nemovitostí města Kojetína společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o., uzavřít
schválené dodatky do 30.04.2009.

Usn. č.
R 1205/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 47 k Mandátní smlouvě na zajištění výkonu správy nemovitostí města
Kojetína, uzavřené dne 6. června 2000 mezi Městem Kojetínem a společností TECHNIS
Kojetín s.r.o., který řeší zplnomocnění správce vystavovat daňové doklady jménem vlastníka
dle přílohy č. 3 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1206/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na tepelné hospodářství města Kojetína,
uzavřené dne 30.12.1999 mezi Městem Kojetínem a společností TECHNIS Kojetín s.r.o.,
řešící plátcovství DPH od 01.05.2009 dle přílohy č. 4 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1207/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí, uzavřené dne 20.03.2008 mezi
Městem Kojetínem a Pivovarským hotelem Kojetín s.r.o., řešící plátcovství DPH
k 01.05.2009 dle přílohy č. 5 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1208/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 22.10.2007, mezi Městem
Kojetínem a společností Barták Zdeněk s.r.o., řešící navýšení nájmu o DPH od 01.05.2009 dle
přílohy č. 6 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1209/04-09
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Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění zařízení, uzavřené dne 23.06.2000, mezi
Městem Kojetínem a firmou ALIACON s.r.o., řešící navýšení nájmu o DPH od 01.05.2009
dle přílohy č. 7 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1210/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne 24.11.2005, mezi Městem
Kojetínem a firmou ANDY s.r.o., řešící navýšení nájmu o DPH od 01.05.2009 dle přílohy č. 8
TISKU R/608.

Usn. č.
R 1211/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění věci, uzavřené dne 30.05.2000, mezi Městem
Kojetínem a firmou DELICOMAT s.r.o., řešící navýšení nájmu o DPH od 01.05.2009 dle
přílohy č. 9 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1212/04-09
Rada města po projednání
schvaluje nové znění Smlouvy o nájmu movitých věcí a zařízení, uzavřené mezi Městem
Kojetínem a MUDr. Pavlou Wernerovou, dle přílohy č. 10 TISKU R/608.

Usn. č.
R 1213/04-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem, uzavřené mezi Městem Kojetínem a příslušným odběratelem dle
přílohy č. 11 TISKU R/608.
24. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
24/A. Obměna výzbroje Městské policie Kojetín

Usn. č.
R 1214/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s vyřazením tří revolverů Arminius HW 38, výr. č. 649948, 649951, 649953,
ukládá veliteli Městské policie Kojetín zajistit vyřazení výše uvedených revolverů a na
jednání RM 05/2009 předložit návrh na zakoupení nových zbraní, doložený o cenové nabídky
alespoň od tří dodavatelů.
24/B. Zápisy z jednání komisí rady města
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Usn. č.
R 1215/04-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•
•

zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 25. 02. 2009
zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství ze dne 08. 04. 2009
zápis z jednání Komise pro bytové otázky ze dne 08. 04. 2009,

schvaluje
•
•

zapojení Města Kojetína do „Evropského týdne mobility“ a „Evropského dne bez aut“
Chartu – dokument, stanovující pravidla a rámce akcí „Evropského týdne mobility“ a
„Evropského dne bez aut“,
jmenuje koordinátorem Města Kojetína k výše uvedeným akcím místostarostu města Ing.
Jiřího Šírka.
24/C. Vyřazení majetku – návrh MŠ Kojetín

Usn. č.
R 1216/04-09
Rada města po projednání
souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu Mateřské školy Kojetín a Hlavní inventarizační
komise města Kojetína ze dne 18.03. 2009.
24/D. Stanovení platů k 01.04.2009 ředitelům
zřizovaných Městem Kojetín (MěKS, ŠJ)

příspěvkových

organizací

Usn. č.
R 1217/04-09
Rada města po projednání
odkládá stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Kojetínem a ukládá vedoucí odboru VVŠK MěÚ Kojetín předložit návrh na stanovení platů
ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetínem - MěKS a ŠJ, zohledňující
5 % nárůst, na jednání 29. 04. 2009.
24/E. Návrh na vyplacení odměny – MěKS Kojetín
(tisk R/609)

Usn. č.
R 1218/04-09
Rada města po projednání
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu – organizační
zajištění přípravy a průběhu 17. ročníku Divadelní přehlídky amatérských souborů Divadelní
Kojetín 2009 – sl. Haně Svačinové, ředitelce MěKS Kojetín, dle tisku R/609.
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24/F. Charita Kojetín

Usn. č.
R 1219/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informace Charity Kojetín o podílu financování Města Kojetína vůči
rozpočtu Charity Kojetín a žádost o navýšení finančního příspěvku Charitě Kojetín ze dne
24.03.2009,
odkládá projednání navýšení finančního příspěvku Charitě Kojetín na jednání RM 10/2009.
24/G. Žádost Římskokatolické farnosti Kojetín

Usn. č.
R 1220/04-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Kojetín o poskytnutí finanční pomoci ve
výši 100.000,- Kč na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie – opravy kostelních oken vitráží,
ukládá starostovi města odpovědět Římskokatolické farnosti Kojetín ve smyslu diskuze RM
k tomuto bodu jednání.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla: Michaela Daňková v.r.
V Kojetíně dne 22. 04. 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

