
U S N E S E N Í 

  
z 62. schůze Rady města Kojetína, konané dne 15. března 2013, v 9:00 hodin, 

v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín 

 
 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o dodávkách energie z bioplynové stanice; Smlouva o 
spolupráci při realizaci stavby pro dodávky tepla z bioplynové stanice 
(tisk R/669, R/670) 
 
Usn. č. 
R 1351/03-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí postup činnosti při přípravě realizace stavby pro dodávku tepla z bioplynové 
stanice do předávacích stanic resp. odběrných míst mezi objednavatelem: Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem - starostou města a dodavatelem: Agro – družstvo MORAVA Komenského 
náměstí 1052, 752 01 Kojetín 11, IČ: 47676159 zastoupenou: Ing. Josefem Droběnou 
předsedou družstva, 
schvaluje realizovat akci nezávisle na dodávkách energie od Agro – družstva MORAVA 
pouze jako výměnu stávajících rozvodů. 
 

Usn. č. 
R 1352/03-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí postup činnosti při přípravě realizace stavby pro dodávku tepla z bioplynové 
stanice do předávacích stanic resp. odběrných míst mezi objednavatelem: Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem - starostou města a dodavatelem: Agro – družstvo MORAVA Komenského 
náměstí 1052, 752 01 Kojetín 11, IČ: 47676159 zastoupenou: Ing. Josefem Droběnou 
předsedou družstva, 
schvaluje realizovat akci nezávisle na dodávkách energie od Agro – družstva MORAVA 
pouze jako výměnu stávajících rozvodů. 
 
 
3. Nakládání s majetkem města – byty 
 
Usn. č. 
R 1353/03-13 
Rada města po projednání 
nesouhlasí    s převodem bytové jednotky č.1204/5, na adrese Svatopluka Čecha 1204, 
Kojetín, Kojetín I-Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město do vlastnictví p. M.N. za cenu 211.000,-Kč dle žádosti p. N. a trvá na 
podmínkách převodu dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví Města Kojetína, 
předloží   žádost p. M.N. o  převod bytové jednotky č.1204/5  za cenu 211.000,-Kč  
k projednání zastupitelstvu města  dne 26.03.2013. 
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4. Zápis do Mateřské školy Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1354/03-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Kojetín, příspěvková organizace, pro školní rok 2013/2014: 28.03.2013, 
10:00 hodin – 15:00 hodin v budově Mateřské školy Kojetín, Hanusíkova 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města      místostarostka města                                                            
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková   
V  Kojetíně dne 15. března 2013  


