USNESENÍ
z 82. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 22. června 2010
ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
2. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 12/2010
(tisk R/885)

Usn. č.
R 1871/06-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/885
příjmy
318,58 tis. Kč
výdaje
318,58 tis. Kč.
3. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 13/2010
(tisk R/885A)

Usn. č.
R 1872/06-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/885A
příjmy
257,00 tis. Kč
výdaje
257,00 tis. Kč.
4. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
(tisk R/886)

Usn. č.
R 1873/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s vydáním dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle přílohy
tisku R/886,
předloží dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ke schválení ZM
22.06.2010.
5. Změna v rejstříku škol u Mateřské školy Kojetín
(tisk R/887)

Usn. č.
R 1874/06-10
Rada města po projednání

schvaluje
a) podání žádosti o navýšení kapacity u Mateřské školy Kojetín z důvodu většího zájmu
o předškolní vzdělávání na 178 dětí
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b) podání žádosti o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti o navýšení
kapacity u Mateřské školy Kojetín podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ukládá odboru VVŠK provést potřebné kroky k provedení změny zápisu u Mateřské školy
Kojetín v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 01.09.2010.
6. Schválení smlouvy - povodně
(tisk R/889)

Usn. č.
R 1875/06-10
Rada města po projednání

schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kojetínen, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město,
Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a Městem Slatiňany, IČ 002700920, T.G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany.
7. Poskytnutí peněžitých darů občanům postiženým povodní
(tisk R/892)

Usn. č.
R 1876/06-10
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí finančních peněžitých darů občanům Města Kojetína postiženým
živelní pohromou, povodní, v měsíci květnu a červnu 2010, z prostředků poskytnutých Městu
Kojetínu obcí Mukařov, obcí Braňany, obcí Kly, Pardubickým krajem a obcí Úvaly, dle
návrhu důvodové právy tisku R/892, jako příspěvek na odstranění následků živelní pohromy.
8. Smlouva o dodávce a ochraně údajů KN
(tisk R/890)

Usn. č.
R 1877/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů katastru
nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín,
Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a GEPRO, spol. s r. o., Pod Třešňovkou
č.p.202, Praha 5, 15600 Praha IČ: 44851529.

9. Smlouvy o nájmu nebytových prostor – poliklinika Kojetín
(tisk R/888)

Usn. č.
R 1878/06-10
Rada města po projednání
doplňuje usn. RM č. 1672/02-10, ze dne 17.02.2010 o následující text:

3

schvaluje převedení úklidu společných prostor v budově Polikliniky Kojetn, ul. 6. května
1373 a úklidu budovy radnice, Masarykovo nám. 20, s účinností od 01.08.2010, na úklidovou
firmu, vzešlou z výběrového řízení,
schvaluje zabezpečení úklidu pronajatých nebytových prostor v objektu Polikliniky
Kojetín, ul. 6. května 1373, s účinností od 01.08.2010, jednotlivými nájemci,
ukládá odboru MIM projednat s jednotlivými nájemci nebytových prostor v objektu
Polikliniky Kojetín, ul. 6. května 1373, změnu ve způsobu zabezpečení úklidu pronajatých
prostor, s účinností od 01.08.2010.

Usn. č.
R 1879/06-10
Rada města po projednání
schvaluje návrh nového znění textu smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem
Kojetínem a jednotlivými nájemci nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně, dle
důvodové zprávy tisku R/888.
10. Bytové záležitosti
(tisk R/891)

Usn. č.
R 1880/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dohody mezi paní HM……, panem MC….., a společností Technis
Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, o vzniku společného nájmu
bytu č. 2, v domě na ulici Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I – Město, formou dodatku
k platné nájemní smlouvě.
11. Účast města Kojetína v soutěži „Obec přátelská rodině“

Usn. č.
R 1881/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení třetího ročníku
soutěže Obec přátelská rodině,
souhlasí s účastí města Kojetína v soutěži Obec přátelská rodině,
předloží výše uvedený návrh ZM 06/2010 k projednání.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 22. června 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

