
U S N E S E N Í 
  

z 40. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. května 2012, v 15:00 
hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 
 
 

2. Bytové záležitosti 
(tisk R/452) 
 
Usn. č. 
R 789/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, vel. 1+0, 6. Května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, 
od 22.05.2012, p. P.Ch. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční 
nájemné ve výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku, a za 
podmínky uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni podpisu smlouvy 
o nájmu bytu. 
 
Usn. č. 
R 790/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. C6, vel. 2 + kk v domě na Sladovní ul. 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v tomto pořadí: 

1. L.N. … 
2. Y.K. …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/m2, 
smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena 
v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.  
 
Usn. č. 
R 791/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na obecní byt č. 11, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. 
E.Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město p. O.A. …, na dobu určitou od 01.06.2012 do 
30.06.2012 za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném vůči Městu 
Kojetín do 31.5.2012 a platby nájemného dopředu. V platnosti zůstává smluvní měsíční 
nájemné ve výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce byla uhrazena 
v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 

 
Usn. č. 
R 792/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce – od 01.06.2012 do 
31.08.2012, na obecní byt č. B1, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 
nájemci M.F.T. …, v případě, že bude uhrazen dlužný nájem do 31.05.2012, smluvní 
měsíční nájemné 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce zůstává 
v původní výši. V případě neuhrazení dlužného nájmu nebude smlouva prodloužena, a 
nájem bytu končí k 31.05.2012. 

 
Usn. č. 
R 793/05-12 
Rada města po projednání 
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schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy ze dne 10.04.2012, na obecní byt  č. 2, na 
ulici Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce p. J.H. … Po dobu 5 měsíců tj. od 
01.05.2012 do 30.09.2012 snížen základní nájem o 50% čistého nájmu. 
 
Usn. č.  
R 794/05-12 
Rada města po projednání 
mění  usnesení R 754/04-12  ze dne 11.04.2012, kdy text „Statutárním městem Olomouc“ 
vypouští. Celý text usnesení zní „schvaluje pronájem obecního bytu č. 38, vel. 1+1, na 
ulici Jana Peštuky 1322 Kojetín, Kojetín I-Město, těmto žadatelům o pronájem bytu 
v domě s pečovatelskou službou v tomto pořadí:  

1. p. H.K., za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského 
zákoníku,  a v případě uhrazení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb do 
rozpočtu Města Kojetína formou daru, a za podmínky uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby nejpozději ke dni podpisu smlouvy o nájmu bytu.    

2. p. J.V., za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského 
zákoníku, a za podmínky uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 
nejpozději ke dni podpisu smlouvy o nájmu bytu. 

 
Usn. č.  
R 795/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, a p. L.Š. …, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru v částce 
25 000,- Kč na jednorázovou úhradu na rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetíně. 

 
3. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/440) 
 
Usn. č. 
R 796/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 30.11.2011, 
11.04.2012 a 25.04.2012. 

 
4. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/448) 
 
Usn. č. 
R 797/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru  

 ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení KAPPA-HELP o.s., nám. Přerovského 
povstání 1, 750 01 Přerov, IČ 66743192, jako finanční příspěvek na realizaci projektu 
„Poradenské centrum pro problémy se závislostí; Terénní program pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí“ 

 
 
 
 



 3 

5. Rezignace na funkci tajemnice Komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality 
 
Usn. č. 
R 798/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí rezignaci pí Markéty Rádlové na funkci tajemnice Komise pro prevenci 
kriminality ke dni 21.05.2012. 
 
6. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2012 
(tisk R/441) 
 
Usn. č. 
R 799/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření  města Kojetína 
za rok 2012,  mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako 
„zadavatelem“ a firmou OL AUDITING, s.r.o., Tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, jako 
„zhotovitelem “ za celkovou cenu 78.000,- Kč (tj. 65.000,- Kč + DPH 20%). 
 
7. Dodatek ke Smlouvě o běžném účtu 
(tisk R/442) 
 
Usn. č. 
R 800/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o běžném účtu v české měně pro kraje, města, 
obce a jimi zřízené organizace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 
Kojetín jako „Majitelem účtu“ a Českou spořitelnou a.s., Oblastní pobočka Severní Morava, 
Pobočka v Ostravě, Nám. Dr. E.Beneše 6, 702 70, Ostrava 1, jako „banka “ . 
 
8. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 6/2012 
(tisk R/443) 
 
Usn. č. 
R 801/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 dle přílohy tisku R/443, které zahrnuje 

 výdaje ve výši            88,80 tis. Kč 

                 příjmy ve výši    88,80 tis. Kč 

 financování ve výši    0,00 tis. Kč 
 
 
9. Nakládání s majetkem - pronájmy 
(tisk R/444) 
 
Usn. č. 
R 802/05-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout pozemky uvedené v příloze 
k tisku R/444, v k.ú. Kojetín, Agro-družstvu Morava, Komenského nám. 1052, Kojetín, 
Kojetín I – Město, za účelem zemědělského obhospodařování, o celkové výměře 7.5325 ha 
(75.325 m2). 
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10. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/450) 
 
Usn. č. 
R 803/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a 
společností LAN servis s.r.o., Interbrigadistů 2/87, Přerov, kdy dotčené pozemky p.č. 5677, 
ostatní plocha, p.č. 4921/8, vodní plocha, p.č. 4941/4 vodní plocha, p.č. 4942/1, ostatní 
plocha, p.č. 6336, ostatní plocha, p.č. 5751/1 ostatní plocha, p.č. 5750, ostatní plocha, p.č. 
211/6. ostatní plocha, p.č. 211/9, ostatní plocha, p.č. 7045, ostatní plocha, p. st. 257, 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5759/1, ostatní plocha, p.č. 5758/2, ostatní plocha, p.č. 
5757/3, ostatní plocha, 5754/7, ostatní plocha, 5754/5, ostatní plocha, 5755, ostatní plocha, 
p.č. 5754/3 ostatní plocha, p.č. 633/1, ostatní plocha, p.č. 633/4, ostatní plocha, p.č. 633/17, 
ostatní plocha, p.č. 5754/9, ostatní plocha, p.č. 5749, ostatní plocha, ve vlastnictví města 
Kojetína, vše v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, které budou 
dotčeny „Pokládkou HDPE chrániček optických kabelů  Chropyně  - Kojetín“, a to na dobu 
určitou 50 roků.  
 
Usn. č. 
R 804/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pod označením 
stavby  č. 16010-020204 Kojetín-přemístění  SR6 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností 
Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., Příčná 2828/10, Opava, za kterou jedná 
na základě plné moci společnost K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, Zlín, kdy dotčený pozemek 
p.č. 5754/1, ostatní plocha, ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, který bude dotčen „Podzemním komunikačním 
vedením a rozvaděčem veřejné komunikační sítě, a to na dobu určitou do 31.12.2062.   
 
Usn. č. 
R 805/05-12 
Rada města po projednání 
rada města mění usnesení č. R 346/07-11 ze dne 13.7.2011 na souhlasí s odprodejem 
pozemku parcela č. st. 424/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134m2 a   pozemku 
parcela č. 609/8, ostatní plocha o výměře 249m2, ve vlastnictví města Kojetína, vše v k.ú. 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou kupní cenu 100,-Kč/m2, což činí 
kupní cenu 38.300,-Kč, dále úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími - 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti a to tak, 
že předmětné pozemky jako celek budou odprodány pouze vlastníkům jednotek domu na ul. 
Nová  1259-1260, Kojetín, Kojetín I-Město, kteří uzavřou kupní smlouvu o převodu 
předmětných pozemků do podílového vlastnictví, když velikost jejich spoluvlastnického 
podílu bude určena počtem zájemců o koupi pozemků k počtu jednotek v jejich vlastnictví. 
V současné době se jedná o tyto zájemce a vlastníky jednotek: 

1. Stavební bytové družstvo Kojetín, Družstevní 383, Kojetín, Kojetín I-Město 
2. J.J., D.J. … 
3. V.K. … 
4. K.L. … 
5. L.M. …  
6. B.P. … 
7. V.Ř. …, 

předloží k projednání ZM 06/2012. 
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Usn. č. 
R 806/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost ze dne 23.4.2012 k odkoupení pozemků Společenství vlastníků 
Nová 1211,1212,1213, Kojetín, Kojetín I-Město p.č. st. 1538/1, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 7m2,    p.č. st. 1538/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m2,   p.č. st. 1538/3, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146m2, p.č. st. 1538/4, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 190m2, p.č. st. 1538/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187m2,    p.č. st. 1538/6, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3m2,  p.č. st. 1538/7, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 84m2,   p.č. st. 1538/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32m2,   p.č. st. 1538/9 o 
výměře 29m2,   o celkové ploše 713m2 ve vlastnictví města Kojetína, vše v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, na kterém je postaven dům ve vlastnictví 
Společenství vlastníků na ulici Nová č.p. 1211-1213 v Kojetíně, Kojetín I-Město. 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. st. 1538/1, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 7m2,    p.č. st. 1538/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m2,   p.č. st. 
1538/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146m2, p.č. st. 1538/4, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 190m2, p.č. st. 1538/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187m2,    p.č. 
st. 1538/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3m2,  p.č. st. 1538/7, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 84m2,   p.č. st. 1538/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32m2,   p.č. st. 
1538/9 o výměře 29m2,  o celkové ploše 713m2 ve vlastnictví města Kojetína, vše 
v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, na kterém je postaven 
dům ve vlastnictví Společenství vlastníků na ulici Nová č.p. 1211-1213 v Kojetíně, Kojetín I-
Město, za nabídnutou kupní cenu 100,-Kč/m2, což činí kupní cenu 71 300,-Kč, dále úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími - právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. 
R 807/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost p. J.V. …, manželů R.J.P. …, p. H.B. …, manželů J.M.K. …, 
manželů V.S.Ch. …, p. Z.K. … a manželů A.P.K. … o odkoupení pozemků pod garážemi na 
ulici Nová p.č. st. 1539/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2m2, p.č. st. 1539/11 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 18m2, p.č. st. 1539/12, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2, p.č. st. 1539/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2, p.č. st. 1539/14, 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 18m2, p.č. st. 1539/15, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2, p.č. st. 1539/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3m2, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
o celkové výměře 95m2,  za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů  
spojené s převodem nemovitosti a s vkladem práva do katastru nemovitostí, 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku pod garáží na ulici Nová  
p.č. st. 1539/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2m2  p. J.V. … 
p.č. st. 1539/11 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 18m2 manželům R.J.P. …,  
p.č. st. 1539/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 p. H.B. …,  
p.č. st. 1539/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 manželům J.M.K. …,  
p.č. st. 1539/14, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 18m2 manželům V.S.Ch. …,  
p.č. st. 1539/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 p. Z.K. …,  
p.č. st. 1539/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3m2 manželům A.P.K. …,  
které jsou ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů spojené 
s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z 
převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. 
R 808/05-12 
Rada města po projednání 
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odkládá prodej nemovitosti, bývalé budovy dispečinku sanitek – p.č. st. 1635/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 94m2, ve vlastnictví města Kojetína v katastrálním území  
Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, 
ukládá finančnímu odboru projednat s žadatelem o prodej výše uvedené nemovitosti bližší 
podmínky prodeje a informace o výsledku jednání předložit RM 06/2012. 
 
Usn. č. 
R 809/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost p. D.M. …,  o odkoupení domu č.p. 595 v ulici Kroměřížská, 
v Kojetíně, Kojetín I-Město na pozemku parcela p.č. st. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 214m2, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území Kojetín, zapsaném 
na listu vlastnictví č. 10001, 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 595 v ulici Kroměřížská v Kojetíně 
včetně pozemku parcela č. st. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 214m2, který je 
ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 
10001, za minimální kupní cenu  stanovenou znaleckým posudkem. 
 
Usn. č. 
R 810/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí stanovisko Osadního výboru Kovalovice a stanovisko vlastníka 
sousedícího pozemku p.č. 149 a p.č. 150, manželů V.M.O. …, k žádosti p. R.T. …, o 
odprodej části pozemku p.č. 178/1, ostatní plocha, o výměře cca 620 m2, ve vlastnictví Města 
Kojetína, v obci Kojetín III-Kovalovice, v k.ú. Kovalovice, na listu vlastnictví č. 10001, 
bere na vědomí novou žádost p. R.T. …, o odprodej části pozemku p.č. 178/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 570m2, ve vlastnictví Města Kojetína, v obci Kojetín III-Kovalovice, 
v k.ú. Kovalovice, na listu vlastnictví č. 10001 za cenu obvyklou, 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 178/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 570m2, ve vlastnictví Města Kojetín, v obci Kojetín III-Kovalovice, v k.ú. Kovalovice, na 
listu vlastnictví č. 10001, za cenu 35,- Kč/m2. 
  
 
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o obstarání správ nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností 
(tisk R/453) 
 
Usn. č. 
R 811/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje Dodatek č. 1, ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností ze dne 31.01.2012 mezi Technisem Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 
01  Kojetín a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, s účinností od 01.05.2012 
dle důvodové zprávy. 
 
12. Závěrečné hodnocení 20. ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín 2012; Organizační zajištění Kojetínských hodů 2012 a Kojetínského 
hudebního léta 2012 
(tisk R/454) 
 
Usn. č. 
R 812/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí závěrečné hodnocení akce 20. ročník Přehlídky amatérských divadelních 
souborů Divadelní Kojetín 2012, 
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bere na vědomí organizační zajištění akce Kojetínské hody 2012 a Kojetínské hudební léto 
2012. 
 
13. Financování MŠ Kojetín, příspěvkové organizace, v roce 2012 
(tisk R/447) 
 
Usn. č. 
R 813/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  informaci  o  financování  MŠ Kojetín, příspěvkové organizace v roce 2012, 
pověřuje starostu města jednat s KÚ Olomouckého kraje o způsobu financování MŠ Kojetín, 
příspěvkové organizace ze strany Olomouckého kraje a o výsledku informovat na jednání 
RM 06/2012. 

 
14. Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a sportovních osobností 
města Kojetína 
(tisk R/446) 
 
Usn. č. 
R 814/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a sportovních osobností 
města Kojetína. 
 
15. Jmenování ředitelů základních škol, MŠ a DDM Kojetín 
(tisk R/445) 
 
Usn. č. 
R 815/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, okr. Přerov 
jmenuje Mgr. Rudolfa Pavlíčka do funkce ředitele Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, 
okr. Přerov - a to s účinností od 01.08.2012, na dobu určitou 6 let - do 31.07. 2018.  
 
Usn. č. 
R 816/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské 
školy Kojetín, příspěvkové organizace, 
jmenuje Mgr. Ivanu Krčmařovou do funkce ředitelky Mateřské školy Kojetín, příspěvková 
organizace - a to s účinností od 01.08.2012, na dobu určitou 6 let - do 31.07. 2018.  
 
Usn. č. 
R 817/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov. 
 
Usn. č. 
R 818/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitelky Domu 
dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, 
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jmenuje paní Janu Hrušákovou do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Kojetín, 
příspěvková organizace - a to s účinností od 01.08.2012, na dobu určitou 6 let - do 31.07. 
2018. (Pozn.: dle návrhu konkurzní komise jde o v pořadí 2. vhodnou kandidátku)  
 
16. Zpráva o požadavcích na jízdní řády AD a ČD 
(tisk R/449) 
 
Usn. č. 
R 819/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předloženou zprávu o požadavcích na jízdní řády AD a ČD. 
 
17. Prokazatelná ztrátovost autobusové dopravy za rok 2011 
(tisk R/451) 
 
Usn. č. 
R 820/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předloženou zprávu o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy za rok 
2011. 

 
18. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
18/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. 
R 821/05-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 02.04.2012 
- zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 25.04.2012. 

 
 
 
18/B. Nabídka na koupi areálu bývalého SOU stavebního 
 
Usn. č. 
R 822/05-12 
Rada města po projednání 
ukládá starostovi města jednat s vedením Střední školy technické Přerov ve věci odkoupení 
areálu bývalého SOU stavebního v Křenovské ulici v Kojetíně. 
 
18/D. OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 
 
Usn. č. 
R 823/05-12 
Rada města po projednání 
ukládá odboru VVŠK připravit na jednání ZM 06/2012 návrh OZV o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství. 
 
18/E. Informace z jednání HIK 
 
Usn. č. 
R 824/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Hlavní inventarizační komise ze dne 18.05.2012.  
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18/F. Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Kojetín 
 
Usn. č. 
R 825/05-12 
Rada města po projednání 
ruší část usnesení č. 784/04-12 Rady města Kojetína, ze dne 25.04.2012, ve znění: 
„souhlasí s uvolněním peněžních prostředků z rozpočtu Města Kojetína v letech 2013-2015 
na spolufinancování výše uvedeného projektu, v případě že dotace bude poskytnuta“ a tuto 
část nahrazuje zněním:  
„souhlasí s vyčleněním spolufinancování ve výši 30% způsobilých výdajů celkem v rozpočtu 
Města Kojetína v letech 2013-2015, tj. až 1 670 tis. Kč, 
souhlasí s vyčleněním prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti (2014 – 
2020) ve výši až 30 tis. Kč ročně.“ 
 
18/H. Elektronická informační tabule 
 
Usn. č. 
R 826/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje záměr pořízení elektronické informační tabule, 
ukládá místostarostce města předložit na jednání RM 06/2012 návrh smlouvy o pronájmu 
elektronické informační tabule. 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová v.r.     
starosta města         místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková      
V  Kojetíně dne 21. května 2012   


