USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Kojetína, konané dne 26. března 2013, v 15:15 hodin,
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
2. Informace o podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví Města
Kojetína
(tisk R/672)
Usn. č.
R 1355/03-13
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví
Města Kojetína, dle důvodové zprávy k tisku R/672,
předloží informaci o podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví Města
Kojetína na vědomí zastupitelstvu města Kojetína dne 26.03.2013.
3. Nakládání s majetkem města – změna Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města
(tisk R/673)
Usn. č.
R 1356/03-13
Rada města po projednání
souhlasí se změnou čl. 5.2 Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína, schválených
dne 21.06.2011 a aktualizovaných dne 31.01.2012 tak, že v odst. 5.2.1 a 5.2.2 se vypouští
slovo „věcné“,
předloží návrh na změnu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína dle tisku R/673
k projednání Zastupitelstvu města dne 26.03.2013.
4. Změna rozpočtu roku 2013 – rozpočtové opatření č. 6/2013
(tisk R/675)
Usn. č.
R 1357/03-13
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/675, které
zahrnuje:
- příjmy ve výši
15,00 tis. Kč
- výdaje ve výši
15,00 tis. Kč
5. Dodavatel: „Kojetín – výměna oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova 10, Kojetín“
(tisk R/674)
Usn. č.
R 1358/03-13
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Kojetín – výměna oken a dveří na
budově MŠ Hanusíkova 10, Kojetín“ uchazeči: Bradna Ladislav, Nová 1216, 752 01 Kojetín,
IČ 60788275, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše
uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Kojetín – výměna oken a dveří na budově MŠ
Hanusíkova 10, Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20,

2
752 01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou
města a zhotovitelem: stavební firmou Ladislav Bradna zastoupená majitelem firmy
Ladislavem Bradnou, s nabídkovou cenou, 554 548,-Kč bez DPH.
6. Smlouva o spolupráci při realizaci stavby pro dodávku tepla z bioplynové stanice
(tisk R/676)
Usn. č.
R 1359/03-13
Rada města po projednání
revokuje usnesení č. R 1352/03-13 ze dne 15.03.2013,
schvaluje uzavření „smlouvy o spolupráci při realizaci stavby pro dodávku tepla z bioplynové
stanice“ mezi vlastníkem nemovitostí: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a
dodavatelem tepla: Agro – družstvem MORAVA, Komenského náměstí 1052, 752 01 Kojetín,
IČ: 47676159 zastoupeným Ing. Josefem Droběnou předsedou družstva.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o dodávkách tepelné energie z bioplynové stanice
(tisk R/677)
Usn. č.
R 1360/03-13
Rada města po projednání
revokuje usnesení č. R 1351/03-13 ze dne 15.03.2013,
schvaluje uzavření „smlouvy o budoucí smlouvě o dodávkách tepelné energie“ z bioplynové
stanice mezi vlastníkem nemovitostí: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a
budoucím dodavatelem tepla: Agro – družstvem MORAVA, Komenského náměstí 1052, 752
01 Kojetín, IČ: 47676159 zastoupeným Ing. Josefem Droběnou předsedou družstva.
8. Mandátní smlouva č. 7/2013 „Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti sever
v Kojetíně“
(tisk R/678)
Usn. č.
R 1361/03-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a realizaci podlimitního výběrového řízení na
í akci „Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti sever v Kojetíně“, mezi
objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín – Město,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: BM asistent s.r.o.,
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem jednatelem
společnosti, s nabídkovou cenou 25 000,- Kč bez DPH.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 26. března 2013

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

