
U S N E S E N Í 

  
z 41. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. května 2012, ve 14:30 
hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
3. Změna usnesení č. R 791/05-12 ze dne 21.05.2012 
Usn. č. 
R 827/05-12 
Rada města po projednání 
ruší  usnesení R 791/05-12  ze dne 21. 05. 2012, 
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. 09. 
2012 za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném vůči Městu Kojetín 
do 31. 5. 2012. 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.“ 

 
4. Nakládání s majetkem města 
Usn. č. 
R 828/05-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 6314/1, ostatní plocha o výměře 
2805m2 a p.č. 6314/2, ostatní plocha o výměře 558m2, které jsou  ve vlastnictví Města 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001,  za minimální cenu  30,- Kč/m2, dále úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími - právní služby, správní poplatek při vkladu práva 
do KN, daň z převodu nemovitosti.  
 
5. Změna vyplacení schválené dotace 
Usn. č. 
R 829/05-12 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu vyplacení schválené dotace pro paní Libuši Kotkovou – Centrum pro výcvik 
psů ALFA, a to přímou úhradou nákladů za pronájem prostor pro činnost Centra ALFA 
formou proplacení faktury zájmovému sdružení JUNÁK v hotovosti z pokladny města.“ 
 
6. Jmenování ředitele ZŠ Svat. Čecha Kojetín 
Usn. č. 
R 830/05-12 
Rada města po projednání 
jmenuje Mgr. Jaroslava Šišku do funkce ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, okr. Přerov - a to s účinností od 01.08.2012, na dobu určitou 6 let - do 31.07. 2018.  
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města          místostarostka města                                                            
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková      
V  Kojetíně dne 29. května 2012  


