
U S N E S E N Í 
  

z 11. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. března 2011 
v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
2. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 2/2011 
(tisk R/116) 
 
Usn. č. 
R 212/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 dle přílohy tisku R/116, které zahrnuje 

� výdaje ve výši 50,53 tis. Kč 
� příjmy ve výši  50,53 tis. Kč 

 
3. Nakládání s majetkem 
(tisk R/117) 
 
Usn. č. 
R 213/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavření Dodatku č.1 k Darovací smlouvě uzavřené dne 5.8.2010 mezi městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem - starostou města a společností SOLAR 6 s.r.o., Počernická 272/96, Praha 10, 
zastoupenou Ing. Danielem Kunzem - jednatelem společnosti, dle důvodové zprávy R/117, 
předloží k projednání a schválení ZM 03/2011. 
 
4. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/118) 
 
Usn. č. 
R 214/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č.p. 595, na ulici Kroměřížská, 
Kojetín, Kojetín I – Město, p. M.V. …, dle důvodové zprávy tisku R/118. 
 
5. Nakládání s majetkem města – pronájmy  
(tisk R/118A) 
 
Usn. č. 
R 215/03-11 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o správě nemovitosti uzavřené dne 
15.12.2010 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a 
spol. Technis Kojetín s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, dle přílohy tisku 
R/118A.   
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6. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 3/2011 a návrh na poskytnutí 
bezúročné půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. 
(tisk R/121) 
 
Usn. č. 
R 216/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí  

� s rozpočtovým opatřením č. 3/2011 dle přílohy tisku R/121, které zahrnuje 
• snížení výdajů o částku -506,90 tis. Kč 
• navýšení příjmů o částku  32,80 tis. Kč 
• financování ve výši 539,70 tis. Kč 

� s poskytnutím bezúročné půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. ve výši 800 
tis.Kč na základě přiloženého návrhu smlouvy o půjčce a dle důvodové zprávy a 
přílohy tisku č. R/121, 

předloží rozpočtové opatření č. 3/2011, návrh na poskytnutí bezúročné půjčky 
Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. ve výši 800 tis. Kč a návrh smlouvy o půjčce ke schválení 
zastupitelstvu města dne 29. 3. 2011. 
 
7. Nákup nového služebního vozidla pro MP Kojetín – schválení dodavatelů pro oslovení 
k podání cenové nabídky; jmenování hodnotící komise pro posouzení nabídek 
 
Usn. č. 
R 217/03-11 
Rada města po projednání 
ruší usnesení č. R 204/03-11 ze dne 16.03.2011 o koupi nového služebního vozidla pro 
Městskou policii Kojetín. 
 
Usn. č. 
R 218/03-11 
Rada města po projednání 
jmenuje tříčlennou hodnotící komisi pro posouzení nabídek na pořízení nového služebního 
vozidla Městské policie Kojetín, ve složení Ing. Jiří Šírek, Ing. Ilona Kapounová, Ing. Dušan 
Laboň. 
 
Usn. č. 
R 219/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje oslovení tří dodavatelů k podání nabídky na nákup nového služebního vozidla pro 
Městskou policii Kojetín: 

• Famko spol. s r.o., Brno, IČ 00566349 
• LION CAR s.r.o., Kunovice, IČ 25503839 
• VETO CZ s.r.o., Písek, IČ 26065495, 

ukládá veliteli Městské policie Kojetín oslovit tyto dodavatele k podání nabídky v souladu 
s vnitřní směrnicí města o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
8. Schválení dodavatelů pro oslovení k podání cenové nabídky na opravy místních 
komunikací Závodí a Špalír 
(tisk R/119) 
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Usn. č. 
R 220/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje oslovení 3 dodavatelů k podání nabídky na provádění opravy místních komunikací 
po povodni v roce 2010 v Kojetíně, které podléhají pravidlům výběrového řízení pro zakázky 
malého rozsahu. 
 
9. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu. „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 
projektová dokumentace pro realizaci stavby na stavební akci, Rekonstrukce místních 
komunikací – II. etapa“ a schválení návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou projekční 
činnost 
(tisk R/120) 
 
Usn. č. 
R 221/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro realizaci stavby 
na stavební akci Rekonstrukce místních komunikací – II. etapa: HBH Projekt spol. s r.o., 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení 
zakázek na výše uvedenou zakázku, 
souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo na práce s vybraným dodavatelem zakázky 
malého rozsahu na projektové práce „Rekonstrukce místních komunikací – II. etapa“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města      místostarostka města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 29. března 2011   


