USNESENÍ
ze 75. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 30. března 2010
ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
2. Bytové záležitosti
(tisk R/818, R/818A)

Usn. č.
R 1730/03-10
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu obecního bytu č. 4, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemci manželé Y. a O….., dohodou k 31.03.2010.

Usn. č.
R 1731/03-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín,
Kojetín I – Město, po manželech Ž., v následujícím pořadí:
1. manželům M. a B. M….,
2. manželům K. a J. Š….,
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní nájemné ve výši regulovaného
nájemného 29,91,-- Kč/m2/měsíc, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1732/03-10
Rada města po projednání
ukládá pronajímateli obecního bytu tj. společnosti Technis Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638,
Kojetín, Kojetín I – Město, uzavřít s novými nájemci obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici
Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I – Město, ke dni podpisu nové nájemní smlouvy
dohodu o ukončení nájmu bytu v domě na ulici Padlých hrdinů 976, Kojetín, Kojetín I –
Město.

Usn. č.
R 1733/03-10
Rada města po projednání
Odkládá projednání tisku R/818A na jednání RM 04/2010,
ukládá odboru MIM, ve spolupráci se správcem bytového fondu, provést kontrolu zaměřenou
na užívání bytu č. 3, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-Město, v souladu s nájemní
smlouvou.
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3. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Úprava prostor ZŠ Svatopluka Čecha pro potřeby MěDDM Kojetín“
(tisk R/819)

Usn. č.
R 1734/03-10
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava prostor ZŠ
Svatopluka Čecha pro potřeby MěDDM Kojetín“ uchazeči:
PTÁČEK – pozemní stavitelství s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město, který byl
doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku.
4. Projednání výše finanční kompenzace za zřízení FVE na území města Kojetína

Usn. č.
R 1735/03-10
Rada města po projednání
odkládá projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Darovací
smlouvy mezi Městem Kojetínem a firmou SOLAR 6 s.r.o., na jednání RM 04/2010
ukládá pracovní skupině ve složení Ing. Jiří Šírek a Ing. Dušan Laboň a RNDr. Jitka
Hálková jednat se zástupci firmy SOLAR 6 s.r.o. o ceně za zřízení věcného břemene a výši
daru, před jednáním si opatřit k dané problematice nezávislé stanovisko.
5. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 4/2010
(tisk R/820)

Usn. č.
R 1736/03-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/820
příjmy
25.00 tis. Kč
výdaje
25,00 tis. Kč.
6. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM

Usn. č.
R 1737/03-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Kojetínem a společnosti ASEKOL
s r.o., Praha 4, Dobrušská 1, 140 00.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města
Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 30. března 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

