
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 67. schůze Rady města Kojetína, konané 30. listopadu 2017, ve 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

1. Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok 2018 
(tisk R/733) 
 
Usn.č. 
R 1486/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2018, 
souhlasí 
s návrhem termínového a obsahového plánu Zastupitelstva města Kojetína na rok 2018 a 
předloží jej ke schválení ZM 12/2017. 

2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-10/2017 
(tisk R/727) 
 
Usn.č. 
R 1487/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-10/2017, dle tisku R/727, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-09/2017, dle 
přílohy tisku R/727. 

3. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2018  
(tisk R/728)  
 
Usn.č. 
R 1488/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2018 dle přílohy č. 1 tisku R/728, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   116 816,66 tis. Kč 
- výdaje ve výši   190 042,02 tis. Kč 
- financování ve výši    73 225,36 tis. Kč, 

souhlasí 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2022 dle přílohy č. 2 tisku R/728, 
předloží 
zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2018 včetně návrhu 
rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2022 na jeho zasedání dne 12. prosince 2017, 
navrhuje    
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2018 změny schváleného 
rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 
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navrhuje      
stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  

 POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, 
přijaté transfery (dotace) a splátky přijatých úvěrů, dle přílohy č.1 

 PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové 
příjmy a veškeré výdaje, dle přílohy č.1, 

navrhuje     
stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2018 dle 
přílohy č. 3 tisku R/728 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení 
stanovených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, 
navrhuje 
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2018 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2018 do výše 500 tis. Kč, 
navrhuje 
svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2018 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. 

4. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/729 a R/729A) 
 
Usn.č. 
R 1489/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 6319/6, ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 45m2 a části pozemku p.č. 6323/16, orná půda o výměře cca 250m2 a části pozemku 
p.č. 6323/20, orná půda o výměře cca 990m2, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č.10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví Kanoistika Kojetín, z.s., 
Samota č.p. 1371, 75201 Kojetín, IČ 44940327. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem, tj. geometrický plán, právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města v 12/2017. 
 
Usn.č. 
R 1490/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit  
s koupí dle nabídky p. DI…k prodeji spoluvlastnických podílů id. 2/60 pozemků p.č. 4100/3, 
p.č. 4100/10, p.č. 4240/4, p.č. 4244/2 a p.č. 6250/65, vše v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 1591, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města v 12/2017. 
 
Usn.č. 
R 1491/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 7058, ostatní plocha o výměře 12 214m2 a části 
pozemku parc. č. 649/3, ostatní plocha o výměře 115m2, dle geometrického plánu č. 2355-
10/2017 ze dne 24.2.2017 pozemek p.č. 7058/1 ostatní plocha o výměře 12 214m2 a dle 
geometrického plánu č. 2354-9/2017 ze dne 24.2.2017 pozemek parc. č. 649/3, ostatní plocha 
o výměře 115m2, vše v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3492, 
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vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vše 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, za 
podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města v 12/2017. 
 
Usn.č. 
R 1492/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Městský optický kabel Kojetín, propojení mezi ZŠ náměstí Míru a Gymnáziem“ mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nájemce či budoucí 
oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným 
majetkem Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc jako „vlastník nemovitosti či budoucí 
povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je dotčení části pozemku p.č. 5754/2, ostatní 
plocha-silnice, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 121, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, stavbou 
„křížení silnice III/43329 v ul. Svat. Čecha v Kojetíně protlakem“. 
 
Usn.č. 
R 1493/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-8014373 Kojetín, Chytil, p.č. 63364, kNN, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností 
ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735 jako strana „Budoucí oprávněná“. 
Pozemky p.č. st. 1540/1, p.č. 633/61, p.č. 633/35 a p.č. 609/10, v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy – 
kabelu NN a pilíře NN. 
 
Usn.č. 
R 1494/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, Praha 4, 
pro odběrné místo 0002840931 na poliklinice, ul. 6.května, č.p. 1373, datum zahájení dodávky 
je 01.01.2018, ukončení dodávky je 31.12.2018. 

5. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/730) 
 
Usn.č. 
R 1495/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – 
Město, prostory č. 11 ve III. nadzemním podlaží, o výměře cca 16 m2, společnosti Vojtila Trans 
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s.r.o., Mlýnská 522, 798 17 Smržice, IČ: 26236699, jako prostory sloužící k podnikání, za 
podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok + zálohy na služby 
spojené s nájmem, v případě nájemce, který je plátcem DPH bude výše nájemného navýšena 
o DPH v platné základní sazbě, nájem možný nejdříve od 01.01.2018, za účelem využití jako 
denní místnosti pro řidiče autobusů.  
 
Usn.č. 
R 1496/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci bytu č. B7 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 500 Kč + DPH v platné 
základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla. 
 
Usn.č. 
R 1497/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 3, zahrada, o výměře 36 m2, v k.ú. Popůvky u Kojetína, 
ze Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 28.01.1994 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a p. MS…, jako nájemcem, dohodou 
k 31.12.2017. 
 
Usn.č. 
R 1498/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č.  211/5, ostatní plocha, o výměře 47 m2, v k.ú. Kojetín, 
na ulici Jana Peštuky, ze Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 18.10.2011 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a p. JM…, jako 
nájemcem, dohodou k 31.12.2017. 
 
Usn.č. 
R 1499/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č.  211/5, ostatní plocha, o výměře cca 57 m2, 
v k.ú. Kojetín, na ulici Jana Peštuky, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 
min. 5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.   

6. Bytové záležitosti 
(tisk R/731) 
 
Usn.č. 
R 1500/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
nájem obecního bytu č. 15, vel. 1+ 0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v DPS v pořadí: 
1. ET…,  
2. LP…,  
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které 
jsou v majetku Města Kojetína. 
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Usn.č. 
R 1501/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemci p. RH…, na dobu určitou 1 roku od 01.01.2018, ostatní podmínku nájmu 
včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1502/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 3+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemcům MMB…, na dobu určitou 1 roku od 15.01.2018, ostatní podmínku nájmu 
včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1503/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. 8, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín 
I-Město, nájemci p. OK…, na dobu určitou 1 roku od 01.02.2018, ostatní podmínku nájmu 
včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1504/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – v úplném znění dle provedených změn 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené správcem 
majetku, tj. Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a p. AG…, jako nájemcem, dle důvodové zprávy tisku R/731. 
 
Usn.č. 
R 1505/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
nové znění Zásad pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína s účinností 
od 01.01.2018 ve znění dle přílohy č. 3 tisku R/731.  

7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/2017 
(tisk R/732) 
 
Usn.č. 
R 1506/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 17/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/732, kterým dochází 
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkový příjmy ani výdaje 
rozpočtu. 

8. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/734) 
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Usn.č. 
R 1507/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 12.12.2017. 

9. Dodatek č. 2 Zásad pro poskytování nájmu bytů v DPS, které jsou v majetku 
Města Kojetína 

(tisk R/735) 
 
Usn.č. 
R 1508/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
Dodatek č. 2 Zásad pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou 
v majetku Města Kojetína. 

10. Poskytování příspěvku na stravování  
(tisk R/736) 
 
Usn.č. 
R 1509/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
vnitřní předpis Města Kojetína 12/2017 - Poskytováni příspěvku na stravování. 

11. Dodatky smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
(tisk R/737) 
 
Usn.č. 
R 1510/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatků: 
- DODATEK č. 6 ke smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť 
- DODATEK č. 10 ke smlouvě o poskytování odborných služeb 
- DODATEK č.6 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů 

a smlouvy o výpůjčce 
mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín  
I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou města a TECHNIS Kojetín spol. s r. o, 
IČ: 64608727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, 
prokuristou společnosti. 

12. Smlouva č. Z_S24_12_8120061008 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie, ulice Podvalí  

(tisk R/738) 
 
Usn.č. 
R 1511/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o č.Z_S24_12_8120061008 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupenou Ing. Luďkem Hajdou, 
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vedoucím oddělení inženýring Morava, za nabídkovou cenu 27 000,00 Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

13. Zplnomocnění dodavatele k zastupování před stavebním úřadem a před 
orgány státní správy a organizacemi dotčenými v  územním a stavebním 
řízení ve věci stavby s názvem „Modernizace a rozšíření multifunkčního 
plážového sportoviště“ v Kojetíně  

(tisk R/739) 
 
Usn.č. 
R 1512/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti BM – BAUMAS, spol. s.r.o, Na Veselí 1703/51, 140 00 Praha 4, 
jmenovitě Ing. Davida Hubáčka, Ing Pavla Olšovského, Petru Chalupovou a Barboru 
Topičovou, k zastupování před stavebním úřadem, před orgány státní správy a organizacemi 
dotčenými v územním a stavebním řízením v rámci přípravy realizace stavby „Modernizace a 
rozšíření multifunkčního plážového sportoviště “ v Kojetíně.  

14. Smlouva o udělení souhlasu umístit a provést stavbu „Modernizace a 
rozšíření multifunkčního plážového sportoviště“ v  Kojetíně, provedení el, 
přípojky NN pro kemp na pozemku ve vlastnictví organizace Junák – český 
skaut, z.s. 

(tisk R/740) 
 
Usn.č. 
R 1513/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby v souvislosti 
s investiční akcí „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště“ v Kojetíně, 
konkrétně jde o souhlas s provedením el. přípojky NN pro kemp ze stávající rozvodné skříně 
pro koupaliště, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako 
stavebníkem a organizací Junák – český skaut, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Nové město, 
110 00 Praha 1, IČ 00409430 jako vlastníkem pozemku p. č. 373/2, ostatní plocha, 
v katastrálním území 667897 Kojetín, obec Kojetín, který bude dotčen stavbou.  

15. Nakládání s majetkem města – Smlouva o právu provést stavbu „Stavební 
úpravy místní komunikace a zpevnění ploch na Tržním náměstí v Kojetíně 

(tisk R/741) 
 
Usn.č. 
R 1514/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy místní komunikace a zpevněných 
ploch na Tržním náměstí v Kojetíně“, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 
č.p.20, 752  01 Kojetín, Kojetín I-Město, jako stavebníkem, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, 779 11 
Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo 
hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, Lipenská č.p. 120, 772 11 
Olomouc, IČ 70960399, zastoupenou Ing. Radomírem Všetičkou, vedoucím Střediska údržby 
Jih, jako vlastníkem pozemků p.č. 5682/2, ostatní plocha – silnice a p.č. 5767/1 – ostatní 
plocha - komunikace v katastrálním území Kojetín, které budou dotčeny stavbou.  
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16. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření městského optického kabelu v  Kojetíně“, 
etapa dopojení ZŠ náměstí Míru, DPS De. E. Beneše k  serveru MěÚ Kojetín 

(tisk R/742) 
 
Usn.č. 
R 1515/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
udělení výjimky z čl. 1., odst. 1.3, písm. a) Vnitřního předpisu č. 3/2017 Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena usnesením Rady města č. 1131/03-
17 dne 15.03.2017 pro výběr dodavatelské firmy bez výběrového řízení, 
schvaluje 
uzavření  Smlouvy o dílo k investiční akci „Rozšíření městského optického kabelu v Kojetíně“, 
etapa propojení objektů ZŠ nám. Míru a DPS Dr. E. Beneše k serveru Městského úřadu 
Kojetín, jehož předmětem je propojení optického kabelu mezi výše uvedenými objekty pro 
přenos dat a zprovoznění městského kamerového systému, mezi objednatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem společností HELEMIK s.r.o., 
IČ:27473406, Kotojedská 2807/22, 767 01 Kroměříž, zastoupenou Lenkou Tomm,  
jednatelkou společnosti, za nabídkovou cenu 543.060,31 bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 

17. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM  
17/A. Petice obyvatel domu Tyršova 1226 proti výstavbě dětského hřiště 
 
Usn.č. 
R 1516/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
petici obyvatel domu Tyršova 1226, Kojetín, Kojetín I-Město, doručenou Městskému úřadu 
Kojetín dne 14.11.2017, kterou uvedení obyvatelé vyjadřují nesouhlas s výstavnou dětského 
hřiště, 
ukládá 
starostovi města Ing. Jiřímu Šírkovi seznámit samosprávu domu Tyršova 1226, Kojetín, 
Kojetín I-Město, se stanoviskem RM k uvedené petici.  
 
 
17/B. Návrh na vyřazení majetku dle návrhu Hlavní inventarizační komise 
 
Usn.č. 
R 1517/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
vyřazení majetku (DHM – účet 022) – dveřního videotelefonního systému MŠ Hanusíkova 
Kojetín a souboru šatních skříněk ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín, z důvodu ukončení doby 
udržitelnosti a předání majetku k hospodaření příslušným příspěvkovým organizacím, 
zřízeným Městem Kojetín, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 22.11.2017. 
 
 
17/C. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn.č. 
R 1518/11-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
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- zápis z jednání Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 01.11.2017, 
- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 06.11.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 5. prosince 2017 


