USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. listopadu 2010
v 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
2. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 22/2010
(tisk R/1)
Usn. č.
R 1/11-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2010 dle přílohy tisku R/1, které zahrnuje
 Výdaje ve výši
109,0 tis. Kč
 Příjmy ve výši
109,0 tis. Kč
 Financování ve výši
0,- tis. Kč
3. Nakládání s majetkem města
(tisk R/2)
Usn. č.
R 2/11-10
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem objektu č.p.872 na ulici Ztracená, Kojetín I – Město a pozemku
p.č.605/1, zapsané na LV 10001, katastrální území Kojetín 667897, vše ve vlastnictví města
Kojetína, a to H.L.H. …, za cenu 2.000.000,- Kč (Slovy: Dvamilionykorunčeských), za
podmínek uvedených v kupní smlouvě,
předloží k projednání a schválení ZM 11/2010.
Usn. č.
R 3/11-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčené pozemky:
1333/10, ostatní plocha,
1302, orná půda,
vše k.ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, ulice Padlých hrdinů, budou zatíženy stavbou
rekonstrukce nadzemní sítě nízkého napětí, při akci „Kojetín, Padlých hrdinů – rekonstrukce
NNV“.
Usn. č.
R 4/11-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci, že po dobu zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 976,
postaveném na pozemku p.č. st. 1236, prodej pozemků p.č. st. 1236, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 945 m2 a p.č. 7083, ostatní plocha, o výměře 919 m2, vše k.ú. Kojetín, ulice
Padlých Hrdinů, se nepřihlásil žádný zájemce o koupi uvedených nemovitostí.
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Zveřejnění záměru a tím i možnost přihlásit se do prodeje obálkovou metodou bylo ukončeno,
ukládá oddělení správy majetku FO zabezpečit veškeré kroky, potřebné k realizaci záměru
demolice výše uvedeného objektu.
Usn. č.
R 5/11-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o předložení cenové nabídky ke zveřejněnému záměru prodeje
objektu č.p. 53, postaveném na pozemku p.č. st. 158 a prodeje pozemků p.č. st. 158,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 a p.č. 159, ostatní plocha, o výměře 113 m2, vše
k.ú. Popůvky u Kojetína a nesouhlasí s nabízenou cenou zájemce o koupi výše uvedeného
objektu,
ukládá FO realizovat prodej nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře.
Usn. č.
R 6/11-10
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 16, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I
- Město, dohodou k 30.11.2010 dle výpovědi z nájmu bytu podanou nájemcem bytu p. A. H.
….

4. Návrh smlouvy o dílo č. 50a)/2010 o provádění servisních služeb spojených se
zabezpečením provozu výtahu v budově polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín
(tisk R/3)
Usn. č.
R 7/11-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Provádění servisních služeb spojených se
zabezpečením provozu výtahu v budově polikliniky 6. května 1373 v Kojetíně“ mezi Městem
Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I – Město, Masarykovo náměstí 20, PSČ 752 01 a
VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov.
Cena za služby je stanovena měsíčním poplatkem ve výši 950,- Kč bez DPH.

5. Jmenování členů komise pro přípravu rozpočtu na rok 2011
Usn. č.
R 8/11-10
Rada města po projednání
jmenuje členy komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2011:
- Ing. Mojmír Haupt, člen Rady města Kojetína
- RNDr. Jitka Hálková, členka Rady města Kojetína

6. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“
(tisk R/4)

3
Usn. č.
R 9/11-10
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“
Členové komise
Ing.
Jiří Šírek
Michal Zatloukal
Bc.
Jan Števko

Organizace
Město Kojetín
Město Kojetín
Město Kojetín,

schvaluje seznam uchazečů oslovených ve výzvě v zadávacím řízení na realizaci zakázky
„Nákup výpočetní techniky“:
- NWT a.s., Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
- IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Areál Svit, 41. budova, tř. T. Bati 5267, 76202 Zlín
- Kapsch s.r.o., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3.

7. Odvolání ředitelky Školní jídelny Kojetín
Usn. č.
R 10/11-10
Rada města po projednání
odvolává paní Martu Mikundovou z funkce ředitelky Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace, k datu 31.12.2010, na vlastní žádost,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele(ky) Školní jídelny
Kojetín, příspěvkové organizace,
ukládá vedoucí odboru VVŠK připravit průběh výběrového řízení v souladu s vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí a RM dne 01.12.2010
předložit návrh na složení konkurzní komise (v souladu s § 1 a, § 2 odst. 3 a 4 uvedené
vyhlášky).

8. Zřízení komisí Rady města Kojetína
(tisk R/5)
Usn. č.
R 11/11-10
Rada města po projednání
zřizuje pro volební období 2010 – 2014, v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány
následující komise rady města:
- Komise pro otázky bydlení
- Komise životního prostředí a zemědělství
- Komise pro občanské záležitosti
- Komise školství a kultury
- Komise pro poskytování dotací
- Komise pro komunitní plánování a péče o rodinu
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- Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců,
stanoví maximální počet členů komise - sedm,
ukládá starostovi města Ing. Šírkovi oslovit zástupce volebních stran, aby navrhli do výše
uvedených komisí své zástupce a návrhy na jmenování předložili tajemnici MěÚ Kojetín
v termínu do 15.12.2010.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 15. listopadu 2010

RNDr. Jitka Hálková v.r.
členka rady města

