USNESENÍ
ze 71. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26.ledna 2010
ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

2. Informace o provedeném posledním rozpočtovém opatření č. 18/2009
(tisk R/767)

Usn. č.
R 1616/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o provedeném posledním rozpočtovém opatření č.18/2009
dle přílohy č. 1 tisku R/767
• příjmy
2 248,75 tis. Kč
• výdaje
2 188,75 tis. Kč
• financování
60,00 tis. Kč
předloží poslední rozpočtové opatření zastupitelstvu města dne 26.1.2010

3. Návrh na poskytnutí půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín, s.r.o.
(tisk R/768)

Usn. č.
R 1617/01-10
Rada města po projednání

souhlasí

• s rozpočtovým opatřením č. 1/2010 ve výši 800 tis. Kč na poskytnutí bezúročné
půjčky na provoz Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o. dle přílohy č. 1 tisku R/768
• 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.
předloží rozpočtové opatření, návrh na poskytnutí bezúročné půjčky a uzavření smlouvy
k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 26. ledna 2010.

4. Různé
4.A. Mandátní smlouva na zadavatelské činnosti k veřejné zakázce „Projektant
územního plánu města Kojetín“
(tisk R/769)
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Usn. č.
R 1618/01-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zadavatelské činnosti k veřejné zakázce
„Projektant územního plánu města Kojetín“ mezi Městam Kojetín, se sídlem Kojetín, Kojetín
I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a společností JUSTITIA, s.r.o. Ostrava, ul. 28.
Října 1142/168, PSČ 709 00 za cenu 35 tis. Kč.

4.B. Bytové záležitosti
(tisk R/770)

Usn. č.
R 1619/01-10
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1577/12-09 ze dne 21.12.2009,
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín IMěsto, po panu J.Z., manželům J. a M. Š., jako náhradní byt za byt č. 7, vel. 1+1, za
podmínky nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční nájemné ve výši 29,91,-- Kč/m2,
smluvní úhrada za zřizovací předměty.

4.C. Rezignace na místo vedoucí finančního odboru
(R/771)

Usn. č.
R 1620/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí rezignaci pí. Drahomíry Fíkové na funkci vedoucího úředníka finančního
odboru MěÚ Kojetín ke dni 31.7.2010
ukládá tajemnici MěÚ:
- v souvislosti s připravovanými organizačními změnami vypsat výběrové řízení na
funkci vedoucího úředníka finančního odboru MěÚ
-

předložit na únorové zasedání RM návrh organizačních změn, zpracovaný v souvislosti
s plánovanými odchody zaměstnanců do starobního důchodu a za účelem zvýšení
efektivity práce a snížení nákladů na výkon státní správy a samosprávy a podklady pro
vypsání výběrového řízení na poskytování úklidových služeb v budově radnice a
polikliniky Kojetín

4.D. Změna usnesení RM – rušení místní knihovny Popůvky
(R/772)

Usn. č.
R 1621/01-10
Rada města po projednání
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ruší: provoz Místní knihovny Popůvky ke dni 31. ledna 2010 na návrh MěKS Kojetín a
Osadního výboru Popůvky Rady města Kojetín
souhlasí: s převodem knižního fondu do fondu Městské knihovny Kojetín a Místní knihovny
Kovalovice
souhlasí: s vyřazením nejstaršího knižního fondu – prodej a likvidace
souhlasí: s převodem inventáře do Místní knihovny Kovalovice

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Zápis provedla Markéta Rádlová
V Kojetíně dne 26. ledna 2010

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

