USNESENÍ
z 59. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. července 2009
ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/650)

Usn. č.
R 1333/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 17.02.,
29.04., 27.05. a 16.06. 2009.
3. Rozpracování usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/651)

Usn. č.
R 1334/07-09
Rada města po projednání
ukládá odboru MIM předložit na jednání ZM 09/2009 kvalitněji zpracovaný podkladový
materiál – mapu k projednání problematiky prodeje pozemků v k.ú. Kojetín (bývalý areál ŠS).
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o provádění VPS
(tisk R/659)

Usn. č.
R 1335/07-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provádění veřejně prospěšných služeb
uzavřené dne 01. 01. 2004 mezi Městem Kojetínem a firmou Technis Kojetín, spol. s r.o.,
s účinností od 01. 07. 2009, řešící organizační zajištění výkonu veřejné služby.
5. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 7/2009
(tisk R/652)

Usn. č.
R 1336/07-09
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 ve výši 246,47 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/652.
6. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 8/2009
(tisk R/652A)

Usn. č.
R 1337/07-09
Rada města po projednání
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schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 ve výši 9,00 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/652A.
7. Žádost o předchozí souhlas k přijetí darů Městskému domu dětí a mládeže
(tisk R/669)

Usn. č.
R 1338/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s přijetím darů Městským domem dětí a mládeže Kojetín dle přílohy a důvodové
zprávy tisku R/669.
8. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/662)

Usn. č.
R 1339/07-09
Rada města po projednání

neschvaluje
•

•

poskytnutí peněžitého daru akciové společnosti České dráhy, organizační jednotka
Krajské centrum dopravy Olomouc, Jeremenkova 231/9 Olomouc, IČ 70994226,
DIČ:CZ70994226 – jako příspěvek na oslavu 120. výročí zahájení provozu na
železniční trati č.300 Brno-Přerov , dne 26.09.2009
poskytnutí peněžitého daru Obecně prospěšné společnosti „Duševní zdraví“, nám.
Přerovského povstání 1, Přerov, IČ 27836886 – na provoz Klubu Denního stacionáře
v roce 2009.

9. Nakládání s majetkem města
(tisk R/653, R/653A)

Usn. č.
R 1340/07-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 110/1, ostatní plocha, o
výměře cca 64 m2 a objektu nezapsaného v katastru nemovitostí, postaveného na ploše 6 m2,
vše v k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1341/07-09
Rada města po projednání
odkládá projednání prominutí smluvní pokuty v celkové výši 200.000,- Kč p. F. M. …, za
nedodržení podmínek, daných Smlouvou o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 09. 02.
2007, na jednání RM 08/2009.

Usn. č.
R 1342/07-09
Rada města po projednání
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souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. st. 95/2, zastavěná plocha a nádvoří,

o výměře cca 43 m2, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1343/07-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku p. č. st. 1767, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 270 m2, k. ú. Kojetín, mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a Městem
Kojetínem za podmínek daných smlouvou č. UZSVM/OPR/4599/2009-OPRM,
ukládá odboru MIM jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, o prominutí výše uvedeného
nájemnho za období od 01.07.2007 do 30.06.2008.

Usn. č.
R 1344/07-09
Rada města po projednání
neschvaluje pronájem pozemku p. č. 212/7 ostatní plocha, k.ú. Kovalovice u Kojetína, o
výměře 40 m2, na dobu určitou – 3 let, za účelem zřízení zázemí k rodinnému domu č.p. 85, p.
P. Z. …,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 212/7 ostatní plocha, k.ú. Kovalovice
u Kojetína, o výměře 141 m2.

Usn. č.
R 1345/07-09
Rada města po projednání

schvaluje pronájem pozemků na ul. Padlých hrdinů, k.ú. Kojetín:
•
•
•
•
•
•

část p. č. 1333/2 – ostatní plocha, o výměře 181 m2, J. a K. Š. …, za cenu 0,85
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p. 976
část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m2 , p. I. M. …, za cenu
0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p.
976
část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, p. M. Š. …, za cenu
0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p.
976
část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m2, M. a B. M. …, za cenu
0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p.
976
část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, p. M. H. …, za cenu
0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p.
976
část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, p. P. K. a p. K. Z. …,
za cenu 0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu
v domě č.p. 976
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•

část p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, M. a J. Š. …, za cenu
0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zázemí k bytu v domě č.p.
976.

Usn. č.
R 1346/07-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Kojetín, Padlých hrdinů, BJ Cukrovar“ č. stavby IV-12-8002863, spočívající v umístění a
provozování kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích parc. č. 513/1, 513/2, 5671/2,
5746/2, 5748 a 5747/1, vše ostatní plocha, k.ú. Kojetín, v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1724-55/2009, ze dne 02. 06. 2009.
10. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/654, R/654A)

Usn. č.
R 1347/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem MUDr. Pavlem Matouškem,
Ph.D. a podnájemkyní pí Věrou Hýbnerovou, ředitelkou agentury porodních asistentek
PAMAD, Přerov – Kozlovice, v prostorách chirurgické ambulance u MUDr. Pavla Matouška,
Ph.D., v objektu polikliniky čp. 1373 na ul. 6. května v Kojetíně, dle žádosti ze dne
11.06.2009.

Usn. č.
R 1348/07-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373,
Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov o výměře 39,40 m2 MUDr. Viktorovi
Charbutovi, za účelem provozování soukromé lékařské praxe - oční ambulance, za nájemné
ve výši 20.962,- Kč/rok a služby s nájmem spojené, na dobu neurčitou od 01.09.2009.

Usn. č.
R 1349/07-09
Rada města po projednání
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu oční ordinace v budově polikliniky v ulici 6. května
čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, uzavřené mezi Městem Kojetínem a MUDr. Marií
Nohejlovou, dohodou ke dni 31.08.2009.

Usn. č.
R 1350/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu ze dne 20.2.2007, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřené mezi Městem Kojetínem a OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Brno – střed,
divize Stavitelství Olomouc, Tovačovského 22, Olomouc na dobu určitou od 19.02.2007 do
31.07.2009.
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Usn. č.
R 1351/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem realitní kanceláří EKSPOR
s.r.o., Nová Dědina 89, Kvasice a podnájemkyní pí Sylvií Malíkovou, v prostorách realitní
kanceláře EKSPOR s.r.o., v objektu polikliniky čp. 1373 na ul. 6. května v Kojetíně, dle
žádosti ze dne 13.07.2009.
11. Bytové záležitosti
(tisk R/655A)

Usn. č.
R 1352/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. M. B…., o splátkový kalendář na úhradu dlužné částky na
nájemném a úhradách za služby s nájmem spojenými,
souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky na nájemném a
úhradách za služby s nájmem spojenými mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I – Město, a p. M. B. …a p. K. B. …, dle přílohy tisku R/655A.
12. Snížení nájemného z bytu
(tisk R/656)

Usn. č.
R 1353/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost nájemce obecního bytu č. 9 p. L. Ž. …, o snížení nájemného
z bytu,
schvaluje snížení čistého měsíčního nájemného o 61% za měsíc květen 2009 z obecního
bytu č. 9, v ulici Sladovní 1185, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. L. Ž. …, dle
důvodové zprávy tisku R/656.
13. Pronájem nebytových prostor – ukončení nájmu
(tisk R/657)

Usn. č.
R 1354/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s podanou výpovědí nájmu z garáže č. 3 na ulici Rumunská, Kojetín, Kojetín I
Město, nájemců L. a S. K. …, dohodou k 31.7.2009.

Usn. č.
R 1355/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu garáže č. 2 na ulici Rumunská, Kojetín, Kojetín I – Město,
nájemcům D. a I. L. …, s tříměsíční výpověďní lhůtou.
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Usn. č.
R 1356/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu garáže č. 1 na ulici Rumunská, Kojetín, Kojetín I – Město,
nájemcům O. a V. H. …, s tříměsíční výpověďní lhůtou.

Usn. č.
R 1357/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s podanou výpovědí nájmu z parkovacího místa č. 24 v garážovém stání domu na
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcem p. J. D. …, k 01.08.2009
s výpověďní lhůtou 1 měsíc.
14. Pronájem nebytových prostor – ukončení nájmu
(tisk R/657A)

Usn. č.
R 1358/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s podanou výpovědí nájmu z parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu na
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcem p. S. H. …, k 01.07.2009,
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
15. Poplatek z prodlení úhrady nájmu
(tisk R/658)

Usn. č.
R 1359/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o prominutí poplatku z prodlení p. Z. Č. …,
trvá na uhrazení vyčísleného poplatku z prodlení za opožděné platby nájemného a úhrad za
služby s nájmem spojených z bytu č. 15, na ulici Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I – Město,
nájemcem bytu p. Z. Č. …, nejpozději v termínu do 31.08. 2010 formou splátkového
kalendáře.
16. Návrh „Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení“ v
Kojetíně
(tisk R/664)

Usn. č.
R 1360/07-09
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1327/06-09 ze dne 16.06.2009 ve věci „Smlouvy o nájmu provozování
plynárenského zařízení“ mezi pronajímatelem Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Mojmírem Hauptem – starostou města a
nájemcem JPM NET, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupeným Thomasem
Merkerem a Ing. Miloslavem Zaurem – jednateli společnosti,
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schvaluje uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení“ v Kojetíně, mezi pronajímatelem Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752
01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Mojmírem Hauptem – starostou města a
nájemcem JMP NET, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupeným Thomasem
Merkerem a Ing. Miloslavem Zaurem – jednateli společnosti.
Platnost smlouvy
od 01.05.2009 na dobu neurčitou.
Roční nájemné činí bez DPH
65.518,- Kč.
DPH bude k nájemnému připočteno ve výši platné sazby.
17. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Výměna oken a vstupních dveří na domě s pečovatelskou službou, J.
Peštuky 1322, Kojetín“
(tisk R/666)

Usn. č.
R 1361/07-09
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a
vstupních dveří na domě s pečovatelskou službou, J. Peštuky 1322, Kojetín“ uchazeči:
Stavební firma Ladislav Bradna, Nová 1216, 752 01 Kojetín, za celkovou cenu 1.940.007,Kč, včetně DPH, při dodržení dalších podmínek uvedených v nabídce Stavební firmy
Ladislav Bradna, Nová 1216, Kojetín. Dodavatel byl doporučen komisí pro posouzení a
hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na výše uvedenou zakázku.
18. Přehled dlužného nájemného

Usn. č.
R 1362/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí strukturu dlužníků nájemného v obecních bytech ve správě firmy Technis
Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město.
19. Nakládání s majetkem města

Usn. č.
R 1363/07-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu
nemovitostí – budovy č.p. 22 a pozemku p. č. st. 9, vše v k.ú. Kovalovice u Kojetína, ze dne
4. 3. 2009, uzavřené mezi Městem Kojetínem a M. a R. V. …,
kdy článek V., odstavec 1.,
„Budoucí kupují prohlašují, že se seznámili se skutečným stavem předmětných nemovitostí a
že jsou tyto nemovitosti připraveni v tomto stavu koupit nejpozději do konce července 2009“
bude nahrazen:
„Budoucí kupují prohlašují, že se seznámili se skutečným stavem předmětných nemovitostí a
že jsou tyto nemovitosti připraveni v tomto stavu koupit nejpozději do konce srpna 2009“
a odstavec č. 5, článku V.,
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„V případě nezaplacení kupní ceny v termínu má budoucí prodávající právo odstoupit od této
smlouvy“ bude nahrazen:
„V případě nezaplacení kupní ceny v termínu má budoucí prodávající právo odstoupit od této
smlouvy s tím, že do konce měsíce 08/2009 bude ukončen i pronájem nemovitostí, tzn.
prostory budou vyklizeny.“
20. Výběr dodavatele elektrické energie

Usn. č.
R 1364/07-09
Rada města po projednání
ukládá odboru MIM vypsat výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro Město
Kojetín od roku 2010 a informace o výsledku výběrové řízení předložit na jednání RM
09/2010.
21. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“
(tisk R/665)

Usn. č.
R 1365/07-09
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“
Členové komise
Organizace
Ing. Jiří Šírek
Město Kojetín
Bc. Jiří Stav
Město Kojetín
Michal Zatloukal
Město Kojetín
22. Smlouva o závazku veřejné služby na dopravní obslužnost zajišťovanou FTL – First
Transport Lines, a.s.
(tisk R/663)

Usn. č.
R 1366/07-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO na úhradu ztráty
ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě zajišťované FTL – First Transport
Lines, a.s. na linku Prostějov – Zlín, spoj 11 a 24, za cenu 9.096,- Kč, za období od 01. 07.
2009 do 31. 12. 2009, která nepodléhá zdanění DPH.
23. Vybudování chodníku a parkovací plochy, včetně odvodnění - sokolovna
(tisk R/668)

Usn. č.
R 1367/07-09
Rada města po projednání
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schvaluje za dodavatele chodníku a parkovací plochy, včetně jejího odvodnění před
vstupem do MěKS na náměstí Republiky 1033, firmu MYFA Olomouc s.r.o., Tovární
1059/41, 772 11 Olomouc, za celkovou cenu 275.871,- Kč, včetně DPH.
24. Pronájem studny - Kovalovice

Usn. č.
R 1368/07-09
Rada města po projednání

ukládá odboru MIM zveřejnit záměr pronájmu studny, umístěné na pozemku p. č. 253/9 v
k.ú. Kovalovice u Kojetína a informace o plnění úkolu předložit na jednání RM 09/2009.
25. Příprava Kojetínských hodů
(tisk R/661)

Usn. č.
R 1369/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o přípravě a rozpočtu Kojetínských hodů 2009 a Kojetínského
hudebního léta 2009.
26. Bytové záležitosti
(tisk R/655)

Usn. č.
R 1370/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. E1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemce p. J. D., k 01.06.2009 s tříměsíční výpověďní lhůtou.

Usn. č.
R 1371/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemce R. N., dohodou k 31.08.2009.

Usn. č.
R 1372/07-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. E1, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, po p. D., p. K. M. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní nájemné
ve výši 40,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1373/07-09
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Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město, žadatelům v pořadí:
1. p. L. P. …
2. p. A. Ch. …,
za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní nájemné ve výši 40,-- Kč/m2 ,
smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1374/07-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 15, na ulici Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I – Město,
po uplynutí sjednané doby nájmu, p. Z. Č. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 3 měsíců,
nájemné ve výši věcně usměrňovaného nájemného 36,84,-- Kč/m2, smluvní úhrada za
zařizovací předměty, kauce zůstává v platnosti, a za podmínky, že v termínu do 10.08.2009
uhradí dopředu trojnásobek nájemného a záloh na služby s nájmem spojené i spolu s ostatními
pohledávkami vůči Městu Kojetínu.

Usn. č.
R 1375/07-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•

žádost p. B. M. …, o prodloužení nájmu bytu
žádost p. B. R. …, o prodloužení nájmu bytu.

Usn. č.
R 1376/07-09
Rada města po projednání
trvá na vyklizení a předání bytu č. 4, Palackého 371, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p.
M. B. a p. K. B., v termínu do 10.08.2009.

Usn. č.
R 1377/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí přechod nájmu k bytu č. 11, na ulici Sv. Čecha 1204, Kojetín, Kojetín I –
Město, na p. Z. D. …, k 17.06.2009 dle dohody o odstoupení z nájmu bytu,
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Z. D. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 1
roku, nájemné ve výši věcně usměrňovaného nájemného 42,23,-- Kč/m2, smluvní úhrada za
zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1378/07-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I – Město, po
uplynutí sjednané doby nájmu M. a V. G. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 5 měsíců,
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smluvní měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává
v platnosti.

Usn. č.
R 1379/07-09
Rada města po projednání
souhlasí s přechodem nájmu k bytu č. 12, na ulici Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I –
Město, na p. A. V. …, dle § 706 odst. 2 o.z.,
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. A. V. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 3
měsíce, smluvní měsíční nájemné 30,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1380/07-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I – Město, po
uplynutí sjednané doby nájmu, p. V. D. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 5 měsíců,
smluvní nájemné 30,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává
v platnosti, a za podmínky, že v termínu do 10.08.2009 budou uhrazeny veškeré pohledávky
vůči Městu Kojetín nájemce i osob spolubydlících.
27. Hodnocení výkonu státní správy za 1. pololetí roku 2009
(tisk R/660)

Usn. č.
R 1381/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí hodnocení výkonu státní správy na Městském úřadě Kojetín za 1. pololetí
roku 2009.
28. Aktuální informace, náměty připomínky členů RM
28/A. Oznamovací povinnost zřizovateli

Usn. č.
R 1382/07-09
Rada města po projednání
bere na vědomí splnění oznamovací povinnosti Centrem sociálních služeb Kojetín ve věci
uzavření dvou dohod s Úřadem práce Přerov o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné
práce – PRA-VL-13/2009 a PRA-VL-14/2009.
28/B. Výpůjčka pozemku

Usn. č.
R 1383/07-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku p. č. 6333/1, ostatní plocha, o výměře
5503 m2, k.ú. Kojetín, za účelem provozování sportovní činnosti – nácviku jízdy na
motocyklu „ENDURO“.

12
28/C. Vyhodnocení ukazatelů dle dodatku č. 10 k manažerské smlouvě za I. pololetí 2009

Usn. č.
R 1384/07-09
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměny jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o., panu Miloslavu
Ticháčkovi, za I. pololetí 2009, dle ukazatelů stanovených v Dodatku č. 10 k manažerské
smlouvě, uzavřené mezi Městem Kojetínem a jednatelem společnosti Technis Kojetín s r.o..
28/D. Zřízení oboru – pomocná škola

Usn. č.
R 1385/07-09
Rada města po projednání
souhlasí se zápisem nového oboru Pomocná škola, kód oboru 79-01-B/001 do Rejstříku
škol a školských zařízení u Základní školy Kojetín, Sladovní 492.
28/E. Zápisy z jednání komisí rady města

Usn. č.
R 1386/07-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•

zápis z jednání Komise pro bytové otázky RM ze dne 01. 07. 2009
zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM ze dne 08. 06. 2009.

28/F. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín
(tisk R/667)

Usn. č.
R 1387/07-09
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Kojetínem dle upraveného tisku R/667.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla: Michaela Daňková v.r.
V Kojetíně dne 15. července 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

