
U S N E S E N Í 

  

z 21. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 31. srpna 2011, ve 14:00 

hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo 

náměstí 20, Kojetín 

 

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/223) 

 

Usn. č. 

R 407/08-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 08.06.2011, 13.07.2011 a 

10.08.2011. 

 

3. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut v roce 2011 

(tisk R/229) 

 

Usn. č. 

R 408/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pořádání akce Evropského týdne mobility 16. – 22. září 2011, 

ukládá Ing. Iloně Kapounové, místostarostce města Kojetína, realizaci akce Evropský týden 

mobility, 

jmenuje Ing. Ilonu Kapounovou, místostarostku města Kojetína, koordinátorkou akce 

Evropský týden mobility  

pověřuje starostu města Kojetína, Ing. Jiřího Šírka, podepsat CHARTU 2011, kterou se 

Město Kojetín zavazuje k připojení k Evropské iniciativě za udržitelnou dopravu (účasti na 

akci ETM). 

 

4. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 12/2011 

(tisk R/224) 

 

Usn. č. 

R 409/08-11  

Rada města po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011 dle přílohy tisku R/224, které zahrnuje 

 výdaje ve výši  194,00 tis. Kč 

 příjmy ve výši  194,00 tis. Kč 

 financování ve výši 0,00 tis. Kč 

 

5. Prodej městský bytů v Kojetíně – návrh Smlouvy o dílo 

(tisk R/225) 

 

Usn. č. 

R 410/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo  mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 

Kojetín, IČO 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou města, jako 
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„objednatelem“ a společností  INREAL, s.r.o., se sídlem Holešov, nám. Svobody 104, PSČ 

769 01, zastoupené Lucií Svačinovou, jednatelkou, jako „zhotovitelem“, dle přílohy k tisku 

R/225. 

 

6. Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro Centrum sociálních služeb Kojetín, 

příspěvkovou organizaci 

(tisk R/230) 

 

Usn. č. 

R 411/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s přijetím darovaného cvičebního přístroje ORBITREK do vlastnictví příspěvkové 

organizace Centrum sociálních služeb Kojetín dle důvodové zprávy tisku č. R/230. 

 

7. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 13/2011 

(tisk R/233) 

 

Usn. č. 

R 412/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 13/2011 dle přílohy tisku R/233, které zahrnuje 

 výdaje ve výši 450,00 tis. Kč 

   příjmy ve výši -357,00 tis. Kč 

  financování ve výši 807,00 tis. Kč 

předloží rozpočtové opatření č. 13/2011 ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání 

dne 20.09.2011. 

 

8. Použití finančních prostředků z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ v roce 2011 

(tisk R/231) 

 

Usn. č. 

R 413/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí se změnou v určení použití finančních prostředků z ,,Fondu rozvoje bydlení Města 

Kojetína“ v roce 2011, stanovených usnesením Rady města Kojetína č. R 261/04-11 ze dne 

26.4.2011, dle důvodové zprávy tisku R/231.   

 

9. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/226) 

 

Usn. č. 

R 414/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje těchto nemovitostí (garáže v areálu objektu 

Polikliniky): 

- garáž, evidenční číslo 234, na pozemku p. č. st. 1634/1 a pozemek p. č. st. 1634/1, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 233, na pozemku p. č. st. 1634/2 a pozemek p. č. st. 1634/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m
2
, 
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- garáž, evidenční číslo 232, na pozemku p. č. st. 1634/3 a pozemek p. č. st. 1634/3, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 221, na pozemku p. č. st. 1635/3 a pozemek p. č. st. 1635/3, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 222, na pozemku p. č. st. 1635/4 a pozemek p. č. st. 1635/4, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 223, na pozemku p. č. st. 1635/5 a pozemek p. č. st. 1635/5, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 224, na pozemku p. č. st. 1635/6 a pozemek p. č. st. 1635/6, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 225, na pozemku p. č. st. 1635/7 a pozemek p. č. st. 1635/7, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 226, na pozemku p. č. st. 1635/8 a pozemek p. č. st. 1635/8, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 227, na pozemku p. č. st. 1635/9 a pozemek p. č. st. 1635/9, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 228, na pozemku p. č. st. 1635/10 a pozemek p. č. st. 1635/10, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m
2
, 

vše ve vlastnictví města Kojetína na LV č. 10001, k. ú. Kojetín, dle důvodové zprávy tisku 

R/226.  

 

Usn. č. 

R 415/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje těchto nemovitostí (garáže na ulici Sladovní): 

- garáž, evidenční číslo 1, na pozemku p. č. st. 1531/3 a pozemek p. č. st. 1531/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 22 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 2, na pozemku p. č. st. 1531/2 a pozemek p. č. st. 1531/2, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 20 m
2
, 

- garáž, evidenční číslo 3, na pozemku p. č. st. 1531/1 a pozemek p. č. st. 1531/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 22 m
2
, 

vše ve vlastnictví města Kojetína na LV č. 10001, k. ú. Kojetín, dle důvodové zprávy tisku 

R/226.  

 

Usn. č. 

R 416/08-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s uzavřením Dražební vyhlášky č. …DD/11 (celkem 14 vyhlášek, na každou 

prodávanou garáž samostatně), mezi dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Dlouhá 

4433, 760 01 Zlín, zastoupenou jednatelkou společnosti Mg. Pavlínou Woodhams, jako 

„dražebník“ a městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupené 

starostou města Ing. Jiřím Šírkem, jako „navrhovatel“, dle důvodové zprávy tisku R/226, 

předloží k projednání a schválení ZM 09/2011. 

 

Usn. č. 

R 417/08-11 

Rada města po projednání 

pověřuje oddělení správy majetku FO uzavírat nájemní smlouvy na dobu kratší 30 dní se 

současnými  nájemníky garáží v areálu Poliklniky Kojetín, maximálně do okamžiku realizace 

veřejné dražby na tyto garáže. 
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10. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/226A) 

 

Usn. č. 

R 418/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, mezi městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 

Kojetín, zastoupené starostou města Ing. Jiřím Šírkem, jako „objednatel“ a společností 

MULTI-S s.r.o. Kroměříž, Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž, zastoupenou jednatelem 

společnosti JUDr. Josefem Urbanem, jako „zhotovitel“, na komplexní dodávku a montáž 

digitální telefonní ústředny PBX v objektu Polikliniky, včetně internetové konektivity, 

komunikátoru GPRS/IP pro EZS, montáže a zprovoznění dveřního tabla, a jejich instalaci a 

revizi, dle důvodové zprávy tisku R/226 A. 

 

11. Mandátní smlouva č. 627/2011 k projektu „Dovybavení stávajícího sběrného dvora 

v Kojetíně“ 

(tisk R/227) 

 

Usn. č. 

R 419/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o dílo č. 627/2011 k projektu „Dovybavení sběrného 

dvoru v Kojetíně“ mezi Městem Kojetín, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo 

nám. 20, PSČ 752 01 (dále jen Město Kojetín) a ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 76001 

Zlín, IČ 60739959 (dále jen ENVIprojekt) ve výši 24 000,- Kč včetně DPH. 

 

12. Darovací smlouva Gymnázium Kojetín 

(tisk R/228) 

 

Usn. č. 

R 420/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 

Kojetín IČ: 00301370 a Gymnáziem Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín IČ 

70259861 výši 1.000,- Kč. 

 

13. Realizace stavebních prací malého rozsahu na akci „Výměna oken a vchodových 

dveří na budově MŠ Masarykovo náměstí 52, Kojetín“; Schválení navržených 

dodavatelů pro předložení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo náměstí 52, Kojetín“ 

(tisk R/232) 

 

Usn. č. 

R 421/08-11 

Rada města po projednání 

schvaluje realizaci stavebních prací malého rozsahu na stavební akci „Výměna oken a 

vchodových dveří na MŠ Masarykovo náměstí 52, Kojetín“, 

schvaluje dodavatele pro předložení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo náměstí 52, Kojetín“, dle 

důvodové zprávy tisku R/232. 
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14. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM 

14/B. Zpráva o provedených kontrolách na CSS Kojetín  

 

Usn. č. 

R 422/08-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informace ředitelky Centra sociálních služeb Kojetín o proběhnutých 

kontrolách v měsíci červnu a srpnu 2011 na Centru sociálních služeb Kojetín. 

 

 

 

 

 

Ing. Ilona Kapounová v.r.     Mgr. Eva Pěchová v.r. 
   místostarostka města                                                                         členka rady města  

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 31. srpna 2011  


