
U S N E S E N Í 
 

z jednání Rady města Kojetína, plnící funkci zakladatele společnosti TECHNIS 
Kojetín, spol. s r. o., dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 23. dubna 2014 v 13:00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 
Rada města Kojetína, plnící funkci zakladatele společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., dle 
§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
v působnosti valné hromady společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r. o.: 
 
bere na vědomí 

 zprávu z jednání Dozorčí rady společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., ze dne 
14.04.2014, 

 
schvaluje  

 Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2013, včetně roční 
účetní závěrky a to bez výhrad 

 návrh na rozdělení zisku roku 2013,  5 % + 95 % dle předloženého návrhu  Dozorčí 
rady společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

 ceny vstupného na koupališti Kojetín pro rok 2014 ve výši: dospělí 50,- Kč, děti 30,- 
Kč, ostatní ve stejné výši jako v roce 2013, 

 
bere na vědomí  

 vyhodnocení topné sezóny společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2013. 

 informaci o záměru uzavření dlouhodobé smlouvy  mezi  společností  TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o.  a  Správou majetku města Chropyně na uložení bioodpadu na 
nově   zřizované kompostárně, 
 

pověřuje 

 ředitele společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Ing. Vlastimila Psotku,   přípravou 
smlouvy, 
 

bere na vědomí  

 informaci  ředitele společnosti  TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.,  o záměru investice do 
pořízení  nového vozidla do 3t – nosiče kontejnerů na svoz velkoobjemového 
odpadu, 

 
pověřuje  

 ředitele společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Ing. Vlastimila Psotku,  k zajištění 
 realizace všech  kroků,  vedoucích  k možnosti čerpání finančních prostředků 
z dotačního titulu OPŽP, 
 

bere na vědomí 

 informaci ředitele společnosti  TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.,  o povinnostech 
společnosti vyplývajících z nového občanského zákoníků  a ze zákona o korporacích, 
 

pověřuje  

 jednatele společnosti  TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., pana Jaroslava Minaříka, 
 zajištěním  realizace povinností vyplývajících z výše uvedených  zákonů  ke dni 
 30.6.2014, 
 



 
bere na  vědomí  

 záměr společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.,   investovat vytvořené provozní 
finanční prostředky do zbudování haly nebo přístřešku určeného pro skladování 
kontejnerů, uložení  techniky a zařízení  s částečným pokrytí prací ve vlastní režii, 
  

ukládá  

 řediteli společnosti  předložit zpracovaný projekt k projednání Valné hromadě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jiří Šírek v.r.                                                     Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 starosta města                                                                                 místostarostka města  
 
 
 
 
 
Zápis provedla Markéta Vyoralová     
V  Kojetíně dne 23. dubna 2014 
 


