
U S N E S E N Í 

  

z 29. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. prosince 2011, 

v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

2. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 19/2011 

(tisk R/312) 

 

Usn. č. 

R 565/12-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 19/2011 dle přílohy tisku R/312, které zahrnuje 

        snížení výdajů o částku   3.296,80 tis. Kč  

 snížení příjmů o částku   2.473,80 tis. Kč 

       snížení financování o částku     823,00 tis. Kč 

 

3. Návrh na poskytnutí dotace Charitě Kojetín a daru Farnosti Kojetín 

(tisk R/313) 

 

Usn. č. 

R 566/12-11 

Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Kojetín  ve výši 20 tis. Kč  a 

uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/313, 

souhlasí s poskytnutím dodatečné peněţité dotace na rok 2011 Charitě Kojetín ve výši 

70.000,- Kč, dle důvodové zprávy tisku R/313, 

předloží návrh na poskytnutí dodatečné peněţité dotace na rok 2011 Charitě Kojetín ke 

schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 13. prosince 2011. 

 

4. Směrnice k odpisování majetku a návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku 

(tisk R/316) 

 

Usn. č. 

R 567/12-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informace o přípravě na odepisování majetku města, 

schvaluje vnitřní směrnici o odpisování majetku a odpisové plány dlouhodobého majetku , 

dle přílohy tisku R/316. 

 

5. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/314, R/314A) 

 

Usn. č. 

R 568/12-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky mezi 

Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a paní MUDr. Ivanou Lančovou,  

s účinností od 01.01.2012.  
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Usn. č. 

R 569/12-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 204, ost. plocha, o výměře 104 m
2
, v k.ú. 

Kojetín, nájemce, p. D.K. …, dohodou k 31.12.2011 a se zveřejněním záměru nájmu tohoto 

pozemku za účelem pěstování zeleniny a květin. 

 

Usn. č. 

R 570/12-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem parkovacího místa č. 5 v garáţovém stání v domě na ulici Sladovní 1309,  

M.M.M. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, ve výši měsíčního nájemného 500,-

Kč+DPH, v platné základní sazbě, s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi, 

s účinností od 01.01.2012. 

 

Usn. č. 

R 571/12-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí výpověď z nájmu parkovacího místa č. 15 v garáţovém stání domu na ulici 

Sladovní 1309, Kojetín, podanou nájemcem p. M.Z. …, k 31.12.2011, s výpovědní lhůtou 1 

měsíc. 

 

Usn. č. 

R 572/12-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 

1.11.2007 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1395/1, Praha 2 a Městem 

Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, s ukončením ke dni 31.12.2011 dle důvodové 

zprávy, 

schvaluje uzavření  Smlouvy  o uţívání  společných  prostor  a  zařízení  mezi  Úřadem  práce   

České republiky, Karlovo náměstí 1395/1, Praha 2 a Městem Kojetínem, Masarykovo   

náměstí 20, Kojetín s účinností od 01.01.2012 dle důvodové zprávy. 
 

6. Změna organizační struktury MěÚ Kojetín ke dni 01.01.2012 

(tisk R/317) 

 

Usn. č. 

R 573/12-11 

Rada města po projednání 

schvaluje  změnu organizační struktury MěÚ Kojetín  s účinností od 01.01.2012  dle přílohy 

č. 3 Organizačního řádu MěÚ Kojetín, 

ruší oddělení správy majetku města na finančním odboru MěÚ Kojetín  ke dni 31.12.2011 a 

převádí  s účinností od  01.01.2012  výkon agend oddělení správy  majetku  města na  

finanční odbor, 

stanoví počet zaměstnanců, zařazených do Městského úřadu Kojetín, s účinností od 

01.01.2012 dle přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Kojetín,  

schvaluje přílohu č. 4 a 7 Organizačního řádu MěÚ Kojetín s účinností od 01.01.2012  

ukládá  tajemnici MěÚ Kojetín zabezpečit realizaci výše uvedených organizačních změn.  
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7. Rozdělení kompetencí starosty a místostarostky 

(tisk R/318) 

 

Usn. č. 

R 574/12-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s rozdělením kompetencí starosty a místostarostky ke dni 01.01.2012 dle přílohy č. 6 

Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín a tisku R/318, 

předloží návrh na rozdělení kompetencí starosty a místostarostky k projednání ZM 12/2011. 

 

8. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení nabídek na realizaci veřejných 

zakázek v roce 2012, Schválení časového harmonogramu zadávacího řízení a realizaci 

projektu „Energetické úspory DPS E. Beneše, Kojetín“ v roce 2012 a 2013 

(tisk R/319) 

 

Usn. č. 

R 575/12-11 

Rada města po projednání 

jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných 

zakázek v roce 2012, 

pověřuje odbor VŢPD následným výběrem členů a náhradníků dílčích výběrových komisí 

v návaznosti na odborné znalosti a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení roku 

2012 

Členové a náhradníci výběrových komisí 

Ing Jiří Šírek Město Kojetín 

Ing. Ilona Kapounová Město Kojetín 

Ing. Mojmír Haupt Město Kojetín 

RNDr. Jitka Hálková Město Kojetín 

Mgr. Eva Pěchová Město Kojetín 

Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 

Bc. Jiří Stav Městský úřad Kojetín 

Eliška Izsová Městský úřad Kojetín 

Romana Mrázková Městský úřad Kojetín 

Jana Bosáková  Městský úřad Kojetín 

Pavlík Miloš Městský úřad Kojetín 

Bc. Jan Števko Městský úřad Kojetín 

Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín 

Olga Trefilová CSS Kojetín 

Ing. Vlastimil Psotka  Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Luděk Nakládal Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Marek Štětkář Technis Kojetín spol. s.r.o., 

schvaluje časový harmonogram zadávacího řízení na realizaci projektu „Energetické úspory 

DPS E. Beneše“ v roce 2012 a 2013. 

 

9. Rezignace členky ZM 

 

Usn. č. 

R 576/12-11 

Rada města po projednání 
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bere na vědomí rezignaci Ing. Milady Šigutové na mandát člena Zastupitelstva města 

Kojetína, ke dni 13.12.2011, 

osvědčuje, ţe se Mgr. Květoslava Švédová …, stala dnem 14.12.2011 členkou Zastupitelstva 

města Kojetína. 

 

10. Nakládání s majetkem 

(tisk R/315) 

 

Usn. č. 

R 577/12-11 

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. Kroměříţ, Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříţ, zastoupenou jednatelem 

společnosti JUDr. Josefem Urbanem, jako „zhotovitel“, na zřízení kamerového systému pro 

dohled nad vstupem do areálu polikliniky v Kojetíně, dle důvodové zprávy tisku R/315. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města          místostarostka města                                                            
 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 13. prosince 2011  


