
U S N E S E N Í 

  

z 32. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 31. ledna 2012, v 15:00 

hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo 

náměstí 8, Kojetín 

 

 

2. Aktualizace smluv se společností Technis Kojetín s.r.o. 

(tisk R/339) 

 

Usn. č. 

R 608/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 

povinností mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín (jako objednatelem) a 

Technis Kojetín, spol.s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín ( jako správcem) ,  s účinností od 

01.01.2012, ve znění dle důvodové zprávy k tisku R/339. 

 

Usn. č. 

R 609/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadu mezi 

Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín (jako objednatelem) a Technis Kojetín, 

spol.s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín ( jako provozovatelem),  s účinností od 1.1.2012, ve 

znění  dle důvodové zprávy k tisku R/339. 

 

3. Souhlas s umístěním novostavby hájenky v lokalitě Včelín, p.č. 4732 v k.ú. Kojetín 

(tisk R/340) 

 

Usn. č. 

R 610/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí záměr umístění novostavby hájenky, určené k trvalému bydlení, v lokalitě 

Včelín, p.č. 4732, k.ú. Kojetín, stavebníkům A.M.A. …, 

předloží záměr umístění novostavby hájenky, určené k trvalému bydlení, v lokalitě Včelín, 

p.č. 4732, k.ú. Kojetín, stavebníkům A.M.A. …, k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 

dne 31.01.2012. 

 

4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO 

(tisk R/341) 

 
Usn. č. 

R 611/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO, na 

úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě uzavřené mezi Městem 

Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín, IČ: 00301370 a FTL – First Transport 

Lines, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov, IČ: 46345850 za cenu 26.568,-Kč pro období od 

01.01.2012 do 31.12.2012. 
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5. Technický dozor investora v rámci akce „Zateplení domova s pečovatelskou službou 

E. Beneše, Kojetín“ 

(tisk R/342) 

 

Usn. č. 

R 612/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje předloženou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce 

malého rozsahu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a zákona 

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. 

Beneše, Kojetín“. 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/344) 

 

Usn. č. 

R 613/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s prodejem části pozemků p. č. 435/2, ostatní plocha o výměře cca 3m
2 

, 
 
p. č. 435/1, 

ostatní plocha o výměře cca 19m
2
, vše

 
ve vlastnictví města Kojetín, v katastrálním území 

Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001,  p. P.H. …, za kupní cenu 100,-Kč/m
2
 + náklady spojené 

s převodem nemovitostí, včetně zpracování geometrického plánu, 

předloží k projednání a schválení Zastupitelstva Města Kojetína  01/2012.  

 

7. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/345, R/345A) 

 

Usn. č. 

R 614/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 

14.01.1998 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a p. M.S. …, s účinností 

od 01.01.2012.  

 

Usn. č. 

R 615/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 

28.12.2001 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a p. J.V. …, s účinností 

od 01.01.2012.  

 

Usn. č. 

R 616/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 

17.07.1998 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a POLICIE ČESKÉ 

REPUBLIKY, SPRÁVA SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE, ulice 30 dubna č.p. 24, 

Ostrava, s účinností od 01.01.2012.  
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Usn. č. 

R 617/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 

25.03.1992 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a p. M.P. …, s účinností 

od 01.01.2012.  

 

Usn. č. 

R 618/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 

25.03.1992 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a MORAVSKÝM 

LIHOVAREM, Padlých hrdinů č.p. 865, Kojetín, s účinností od 01.01.2012.  

 

Usn. č. 

R 619/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní  1309, 

Kojetín, Kojetín I - Město, p. L.K. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní 

měsíční nájemné  ve výši  550,-Kč + DPH/měs., výpovědní doba 1 měsíc, s účinností od 

01.02.2012. 

 

Usn. č. 

R 620/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje výpověď smlouvy z parkovacího místa č. 31 v garážovém stání p. S. H. …,  

v domě v ulici Sladovní 1309, Kojetín, jejíž běh počne 01.02.2012. 

 

8. Upřesnění Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína 

(tisk R/344A) 

 

Usn. č. 

R 621/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem na upřesnění Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína dle 

důvodové zprávy k tisku R/344A, 

předloží návrh na upřesnění  Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína ke schválení 

zastupitelstvu města 31.01.2012. 

 

 

 

 

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

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 31. ledna 2012  


