
 

 

U S N E S E N Í 
  
z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 
hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/554) 
 
Usn. č. 
R 1116/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012 a 
03.10.2012. 
 

 
3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, 
náměstí Míru 83, Kojetín 
(tisk R/555) 
 
Usn. č. 
R 1117/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o vypracování energetického auditu na budovu Základní školy 
Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 zastoupeným Ing Jiřím Šírkem, 
starostou města, a zhotovitelem: Ing. Jaromírem Holubem, Bratří Hlaviců 102, 755 01 Vsetín, 
IČ 68152868, ve výši 59 000,-Kč. 
 
 
4. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období zimních prázdnin 2012 
(tisk R/564) 
 
Usn. č. 
R 1118/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí: přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech  27. 12. 2012 – 02. 01. 
2013. 

 

 

5. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/565) 
 
Usn. č. 
R 1119/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč p. Z.Š. …, jako příspěvek na 
reprezentaci v kanoistice v České republice i v zahraničí v roce 2013.  
 
 
6. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 18/2012 
(tisk R/556) 
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Usn. č. 
R 1120/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2012 dle přílohy tisku R/556 které zahrnuje: 

 příjmy ve výši 130,59 tis. Kč 
        výdaje ve výši  130,59 tis. Kč 

 
 
7. Návrh OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovení sazby 
poplatku 
(tisk R/558) 
 
Usn. č. 
R 1121/11-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,  
předloží Obecně závaznou vyhlášku č.  5/2012, po zapracování připomínek MV ČR, odboru 
dozoru a kontroly veřejné správy Olomouc, k projednání zastupitelstvu města 12/2012, 
souhlasí se sazbou poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 v částce 550,- Kč. 
 
 
8. Výměna bytu 
(tisk R/559a) 
 
Usn. č. 
R 1122/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje  výměnu bytu č. A6, vel 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 
nájemce p. K.R. …, za byt č. A2, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město 
od 01.12.2012. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za 
zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského 
zákoníku. Nájemce je povinen do doby řádného předání bytu A6, vel. 3+kk, na ul. Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, hradit nájemné a smluvní úhradu za zařizovací předměty 
v plné výši i za tento byt.  
 
 
9. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/560) 
 
Usn. č. 
R 1123/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí písemnost p. V.S. …, kde žádá o koupi části pozemku p.č. 645/9, zahrada 

o výměře 60m
2
, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 

Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 645/9, zahrada o  výměře cca 

60m
2
, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,Kojetín I-Město, 

v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. V.S. …, za kupní cenu 40Kč/m2, 
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími – geometrický  
plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
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Usn. č. 
R 1124/11-12 
Rada města po projednání 
mění usnesení č. R 1093/10-12 ze dne 24.10.2012 takto:  
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 645/9, zahrada o výměře cca 

48m
2
, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-

Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001 u 
Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální pracoviště Přerov, m. E.K.V. …, za 
kupní cenu 40Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícími – geometrický  plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z 
převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. 
R 1125/11-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.4709/9, lesní pozemek o 
výměře cca 0,39ha, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu Olomouckého kraje, Katastrální pracoviště Přerov, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími – geometrický plán, právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. 
R 1126/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností 
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, pro rok 2013.   

 

 
10. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/561, R/561A) 
 
Usn. č. 
R 1127/11-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout objekt nezapsaný do katastru nemovitostí, 
postavený na p.č. st. 1495 a pozemky p.č. st. 1495, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
57 m2 a p.č. 141/2, zahrada, o výměře 1376 m2, v k.ú. Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetína, 
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov. V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne 
vyvěšení záměru žádných připomínek, rada města schvaluje pronajmout objekt nezapsaný 
do katastru nemovitostí, postavený na p.č. st. 1495 a pozemky p.č. st. 1495, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 57 m2 a p.č. 141/2, zahrada o výměře 1376 m2, v k.ú. Kojetín, p. 
V.K. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, ve výši 
nájemného 1.200,- Kč/rok, s účinností od 01.01.2013. 
 
Usn. č. 
R 1128/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu části pozemku p.č. st. 2268, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 11 m2, v k.ú. Kojetín, podané nájemcem DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice 157, 
dohodou ke dni 31.12.2012 a schvaluje ukončení nájmu části pozemku p.č. st. 2268, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2, v k.ú. Kojetín, podanou nájemcem DOMINO 
Hrdá s.r.o., Křenovice 157, dohodou ke dni 31.12.2012.  
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Usn. č. 
R 1129/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město a Golden egg resort s r.o., 
Riegrova 397/11, Olomouc, uzavřené dne 14.07.2011, s účinností od 01.01.2013. 
 
Usn. č. 
R 1130/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město a Moravský lihovar Kojetín, a.s. Padlých hrdinů 927/865, Kojetín, 
Kojetín I – Město, uzavřené dne 14.02.2011, s účinností od 01.10.2012. 

 
Usn. č. 
R 1131/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení smlouvy o výpůjčce, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 
20, Kojetín, Kojetín I – Město a Kanoistikou Kojetín, Loděnice 1371, Kojetín, Kojetín I – 
Město, uzavřené dne 08.10.2008, ke dni 06.09.2012. 
 
Usn. č. 
R 1132/11-12 
Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky p.č. 6323/4, orná půda, o výměře 
125 m2, p.č. 6323/16, orná půda, o výměře 459 m2, p.č. 6330, ost. pl., o výměře 222 m2, p.č. 
6325/1 ost.pl., o výměře 1533 m2, p.č. 6323/2, orná půda, o výměře 471 m2, p.č. 6323/12, 
orná půda, o výměře 498 m2, p.č. 6323/20, orná půda, o výměře 2460 m2,  p.č. 6319/6, 
ost.pl., o výměře 45 m2, v k.ú. Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetína, které jsou zapsány na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov. V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru 
žádných připomínek, rada města schvaluje pronajmout pozemky p.č. 6323/4, orná půda, o 
výměře 125 m2, p.č. 6323/16, orná půda, o výměře 459 m2, p.č. 6330, ost. pl., o výměře 222 
m2, p.č. 6325/1 ost.pl., o výměře 1533 m2, p.č. 6323/2, orná půda, o výměře 471 m2, p.č. 
6323/12, orná půda, o výměře 498 m2, p.č. 6323/20, orná půda, o výměře 2460 m2,  p.č. 
6319/6, ost.pl., o výměře 45 m2, v k.ú. Kojetín, TO Kanoistice Kojetín, Loděnice č.p. 1371, 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 44940327, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, za 
nájemné ve výši 1.964,- Kč/rok, s účinností od 01.01.2013.  

 
Usn. č. 
R 1133/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu parkovacího místa č. 17 v garážovém stání domu č.p. 1309 
na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, podané nájemcem p. P.J. …, ke dni 07.11.2012, 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout parkovací místo č. 17 v 
garážovém stání domu č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, v souladu s  
„Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město“, výše měsíčního nájemného činí min. 550,- Kč + DPH v platné 
sazbě. 
 
Usn. č. 
R 1134/11-12 
Rada města po projednání 
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souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetína pronajmout nebytové prostory o výměře 
cca 16 m2 v objektu polikliniky, 6. května čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na 
služby. V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru 
žádných připomínek, rada města schvaluje pronajmout nebytové prostory o výměře cca 16 
m2 v objektu polikliniky, 6. května čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na služby, paní 
Mgr. Aleně Svěcené…, s účinností od 01.01.2013. 
 
Usn. č. 
R 1135/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově polikliniky, ul. 6. května 
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, podané nájemcem MUDr. Alenou 
Novotnou…, dohodou ke dni 31.10.2012 a schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor 
v budově polikliniky v ul. 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, podané 
nájemcem MUDr. Alenou Novotnou …, dohodou ke dni 31.10.2012. 

 
Usn. č. 
R 1136/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, ul. 6. května 
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, podané společností Psychomoravia s.r.o., se 
sídlem Prostějov – Krasice, Mathonova 291/1, IČ:29374774, od 01.11.2012. 
schvaluje pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, společnosti Psychomoravia s.r.o., se sídlem Prostějov – 
Krasice, Mathonova 291/1, IČ:29374774, od 01.11.2012, dle  podmínek dohodnutých ve 
Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě, schválené radou města usnesením č. R 931/08-12.  
 
Usn. č. 
R 1137/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, ul. 6. května 
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, podanou p. J.T. …, 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetína pronajmout nebytové prostory o výměře 
cca 10 m2 v objektu polikliniky, 6. května čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na 
služby. V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru 
žádných připomínek, rada města schvaluje pronajmout nebytové prostory o výměře cca 10 
m2 v objektu polikliniky, 6. května čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na služby, p. J.T. 
…, s účinností od 01.01.2013. 
 
 
11. Nalezená vodní díla – dokumentace 
(tisk R/566) 
 
Usn. č. 
R 1138/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy na vypracování pasportů třech výpustních objektů v k.ú. Kojetín 
a vypracování manipulačního řádu k objektům mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370 (dále jen Město Kojetín) a AQUA 
CENTRUM Břeclav, s.r.o.,IČ 60710063, Kapustova 14, 69114 Břeclav za cenu 129 600,- Kč 
vč. DPH.  
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12. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu na akci „Rekonstrukce okolí Školní jídelny na 
Hanusíkové ulici v Kojetíně“ 
(tisk R/568) 
 
Usn. č. 
R 1139/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR SZIF na 
„Rekonstrukci okolí školní jídelny v ulici Hanusíkova v Kojetíně“ mezi příjemcem: Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a poskytovatelem: Státním zemědělským 
intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČO 48133981, zastoupená Ing. 
Vladimírem Divišem, oprávněným jednat ve věcech této dohody. Výše přiznané dotace činí 
379 914,00 Kč. 

 

 
13. Poskytnutí peněžitých darů občanům 
(tisk R/567) 
 
Usn. č. 
R 1140/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům, kteří se v roce 2012 angažovali na úsecích 
samosprávy: bytová problematika, problematika životního prostředí, problematika 
občanských záležitostí, problematika školství a kultury, problematika rodin s dětmi, 
problematika veřejného pořádku a problematika sociální. Celková výše peněžitých darů dle 
seznamu uvedeného v důvodové zprávě tisku R/567 činí 48.900,--Kč a je zahrnuta 
v rozpočtu města na rok 2012. 

 

 
14. Zápisy z jednání komisí 
 
Usn. č. 
R 1141/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 04.06.2012 a 
01.10.2012 

- zápis z jednání Komise pro občanské náležitosti RM, ze dne 31.10.2012. 
 
 

15. Žádost o narovnání  
 
Usn. č. 
R 1142/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost společnosti SYMINT a.s., Masarykovo náměstí 167, 766 01 
Valašské Klobouky, ve věci narovnání podmínek při provozování výherních hracích 
podmínek a  
nesouhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zákazu provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, 
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předloží výše uvedenou žádost k projednání ZM 12/2012. 
 
 
16. Nabídka na koupi rodinného domu 
 
Usn. č. 
R 1143/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí nabídku p. J.K. na odkoupení rodinného domu ve Vrchoslavicích Dlouhé 
Vsi, ze dne 25.10.2012, 
nesouhlasí s koupí výše nabízeného rodinného domu. 
 
 
17. Žádost o příspěvek na pořízení nového vybavení na požární stanici Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1144/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o poskytnutí 
příspěvku na pořízení nového vybavení na požární stanici Kojetín, ze dne 17.10.2012, 
ukládá starostovi města informovat ředitele HZS Olomouckého kraje o stanovisku RM k výše 
uvedené žádosti. 
 
 
18. Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Kojetínem 
(tisk R/563) 
 
Usn. č. 
R 1145/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Kojetínem dle tisku R/563. 

 

 
19. Žádost o navýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, v roce 2012 
(tisk R/557) 

 
Usn. č. 
R 1146/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje navýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, v 
roce 2012 o 128 000 Kč. 
 
20. Bytové záležitosti 
(tisk R/559) 

 
Usn. č. 
R 1147/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 14, na ul. Sladovní 1186, vel. 1+1,  těmto žadatelům o 
pronájem obecního bytu, v tomto pořadí: 

1. R.V. … 
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2. H.J. … 
3. O.V. … 

Za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 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 1148/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 2, vel 1+1 v domě na ulici Padlých hrdinů 818, 
Kojetín, Kojetín I-Město dohodou ke dni 30.11.2012, na základě žádosti  podané nájemcem 
p. J.H. … 
 
Usn. č. 
R 1149/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel 1+1, v domě Padlých hrdinů 818, Kojetín, 
Kojetín I-Město těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v tomto pořadí: 

1. K.V. … 
2. Č.R. … 
3. C.L. … 

Za podmínek nájmu na dobu určitou, 3 měsíců, smluvní nájemné ve výši 38,- Kč/m2, smluvní 
úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena v souladu s ustanovení § 686a 
občanského zákoníku.    
 
Usn. č. 
R 1150/11-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. D2, vel. 3+kk, v domě Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín 
I-Město, žadateli o pronájem bytu V.Š. … Za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, 
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.  
 
Usn. č. 
R 1151/11-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu č. B6, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce p. J.R. …, ukončení nájmu ke dni platnosti smlouvy na 
dobu určitou tj. k 31.10.2012. 
 
Usn. č. 
R 1152/11-12 
Rada města po projednání 
trvá na okamžitém vyklizení a předání obecního bytu č. 2, na ul. Padlých hrdinů 817, Kojetín, 
Kojetín I-Město, p. Y.M. …  
 
21. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a domu dětí a mládeže Kojetín za 
školní rok 2011/2012 
(tisk R/562) 
 
Usn. č. 
R 1153/11-12 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín náměstí Míru 83, Základní školy 
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 
2011/2012; zprávu předloží k projednání ZM dne 11.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová v.r.      
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
   
 
Zápis provedla Michaela Daňková    
V  Kojetíně dne 14. listopadu 2012   


