
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 83. schůze Rady města Kojetína, konané 17. října 2018, ve 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
2. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 
(tisk R/954) 
 
Usn.č. 
R 1893/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
promíjí 
Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, povinnost odvodu za porušení rozpočtové 
kázně, uložené usnesením RM č. R 1849/09-18, podle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 66.538 Kč, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/954. 
 
Usn.č. 
R 1894/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
promíjí  
Městskému kulturnímu středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, povinnost odvodu za 
porušení rozpočtové kázně, uložené usnesením RM č.  
R 1849/09-18, podle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve výši 25.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/954. 
 
Usn.č. 
R 1895/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s pořízením majetku do vlastnictví zřizovatele nad rámec schváleného rozpočtu Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., ve výši do 44 tis. Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/954. 
  
3.  Přijetí dotace z Olomouckého kraje – vybavení Letního kina Kojetín  
(tisk R/955) 
 
Usn.č. 
R 1896/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
přijetí účelové investiční dotace ve výši 60 000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na Technické 
vybavení Letního kina Kojetín dle specifikace uvedené ve smlouvě, od poskytovatele dotace 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11, IČ 60609460, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy tisku 
R/955, 
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ukládá 
Městskému kulturnímu středisku Kojetín, nám Republiky 1033, p.o., odvod z fondu investic do 
rozpočtu zřizovatele ve výši 30 tis. Kč, dle důvodové zprávy tisku R/955. 

4. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k  investiční akci „Nákup nového 
automatizovaného knihovního systému pro účely spojené s  hlavní činností 
MěKS Kojetín – pracoviště Městská knihovna“  
(tisk R/956) 
 
Usn.č. 
R 1897/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele Tritius Solutions a.s. se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582 na 
práce v rámci akce Nákup nového automatizovaného knihovního systému pro účely spojené 
s hlavní činností Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště Městská knihovna, který 
byl po vyhodnocení doporučen hodnotící komisí na základě výsledků posouzení a hodnocení 
došlých nabídek výběrového řízení, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na „Nákup nového automatizovaného knihovního systému pro účely 
spojené s hlavní činností Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště Městská 
knihovna“ mezi objednavatelem Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, 
se sídlem náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00368903, 
zastoupeným Hanou Svačinovou, ředitelkou p.o., a zhotovitelem společností Tritius Solutions 
a.s. se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582, zastoupenou Ing. Jiřím Šilhou, 
předsedou představenstva a.s., za nabídkovou cenu 297.669,68  Kč včetně DPH. 

5. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o.  
(tisk R/957) 
 
Usn.č. 
R 1898/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2018, dle důvodové zprávy tisku 
R/957. 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2018 
(tisk R/958) 
 
Usn.č. 
R 1899/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 13/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/958, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 90,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 90,00 tis. Kč 

 
7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/959) 
 
Usn.č. 
R 1900/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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bere na vědomí  
oznámení o konání Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku od společnosti ČPP Transgas, 
s.p., Kodaňská 1441/46, Praha 10 a  
nesouhlasí s podáním nabídky na koupi pozemků p.č. st. 455/7 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 171m2 a p.č. st. 455/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85m2, ve vlastnictví 
České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 
1441/46, Praha 10 -Vršovice, nacházející se v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 2801, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2018. 
 
Usn.č. 
R 1901/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900097532_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem v zastoupení GridServices, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno jako „oprávněný“ a KL…jako „investor“. Pozemek p.č. 
5715/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, který se nachází v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen právem zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to na 
dobu neurčitou. 
 
Usn.č. 
R 1902/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1017C1852 mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako budoucí oprávněný“ a 
Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov 
jako „budoucí povinný“. Pozemek p.č. 270/1, který se nachází v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10002, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou „Kojetín, ul. Sladovní, Sadová, Polní 
– nové VO“. 
 
Usn.č. 
R 1903/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-8006871/SOBS VB-001 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a MS a MS…, jako „budoucí 
oprávněný“ a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-
Podmokly, zastoupená společností SB projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
jako „investor“. Pozemek p.č. 5758/2, který se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou inženýrské sítě-zemní kabelové vedení 
nn. 
 
Usn.č. 
R 1904/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IE-12-8006871/SOBS VB-001 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako „budoucí povinná“ a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností SB projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 
695 01 Hodonín, jako „budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 5758/2, který se nachází 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou 
zařízení distribuční soustavy-montáží podpěrného bodu. 
 
8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/960) 
 
Usn.č. 
R 1905/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 3, zahrada, v k.ú. Popůvky u Kojetína, ze Smlouvy o 
nájmu ze dne 07.02.2002, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a JV…, jako nájemcem, dohodou k 31.12.2018.  
 
Usn.č. 
R 1906/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
545 m2, jehož součástí je budova č.p. 197, na ulici Hanusíkova, to vše v k.ú. Kojetín, se všemi 
jejími součástmi a příslušenstvím, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou, Kojetín, Hanusíkova 
197, se sídlem Hanusíkova 197, Kojetín 752 01, IČ:60782170, jako nájemcem, za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, výši nájemného 28 050 Kč/rok  
s účinností od 28.08.2018 (od data kolaudace stavebních úprav a přístavby), za účelem 
pokračování v provozování základní umělecké školy, ve znění dle příloha č. 2 tisku R/960. 
 
9.  Bytové záležitosti 
(tisk R/961 a R/961A) 
 
Usn.č. 
R 1907/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 5 v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, 
s nájemcem MV…, dohodou k 17.10.2018. 
 
Usn.č. 
R 1908/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, OS…,  
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, nejdříve od 01.11.2018, výši smluvního měsíčního 
nájemného 46,12 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované 
v souvislosti s nájmem bytu, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu 
s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
Zásadami pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína. 
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10. Výběr dodavatele elektrické energie na období 2019-2020 pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 
(tisk R/967) 
 
Usn.č. 
R 1909/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
příspěvkové organizaci Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, 752 01 Kojetín, udělení 
výjimky z čl. 2., odst. 2.2 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 na dodávky elektřiny pro období 2019-2020, bez výběrového 
řízení, 
schvaluje 
výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Kojetín, náměstí Míru 83, 752 01 Kojetín, společnost E.O.N. Energie, a.s. se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: 
CZ26078201, 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi příspěvkovou organizací 
Základní škola Kojetín, náměstí 83, 752 01 Kojetín a společností E.O.N. Energie, a.s., se 
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, 
DIČ: CZ26078201, za cenu 1142 Kč/MWh bez DPH + stálý plat 58 Kč/měs/OM + cena 
distribuce dle ERÚ a to od 01.01.2019 na dobu 24 měsíců, ve znění dle přílohy. 
 
11.  Výběr dodavatele elektrické energie na období 2019-2020 pro Školní jídelnu Kojetín, 
příspěvkovou organizaci 
(tisk R/968) 
 
Usn.č. 
R 1910/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 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 na dodávky elektřiny pro období 2019-2020 bez výběrového řízení, 
schvaluje  
výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny pro Školní jídelnu Kojetín, příspěvkovou 
organizaci, společnost E.O.N. Energie, a.s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Školní jídelnou Kojetín, 
příspěvkovou organizací, a společností E.O.N. Energie, a.s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, za cenu 
1142 Kč/MWh bez DPH+stálý plat 58 Kč/měs/OM+cena distribuce dle ERÚ, a to od 
01.01.2019 na dobu 24 měsíců, ve znění dle přílohy. 
 
12.  Výběr dodavatele elektrické energie na období 2019-2020 pro příspěvkovou 
organizaci Městské kulturní středisko Kojetín 
(tisk R/969) 
 
Usn.č. 
R 1911/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 
Kojetín, IČ: 00368903 udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 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 na dodávky elektřiny pro období 
2019-2020 bez výběrového řízení, 
schvaluje  
výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 
středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, IČ: 00368903 společnost E.O.N. 
Energie, a. s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi příspěvkovou organizací 
Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, IČ: 00368903 
a společností E.O.N. Energie, a. s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, za cenu 1142 Kč/MWh bez 
DPH + stálý plat 58 Kč/měs/OM + cena distribuce dle ERÚ, a to od 01. 01. 2019 na dobu 24 
měsíců, ve znění dle přílohy. 
 
13.  Výběr dodavatele elektrické energie na období 2019-2020 pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov 
(tisk R/970) 
 
Usn.č. 
R 1912/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
příspěvkové organizaci Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, udělení 
výjimky z čl. 2., odst. 2.2 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 na dodávky elektřiny pro období 2019-2020, bez výběrového 
řízení, 
schvaluje  
výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 
středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, IČ: 00368903 společnost E.O.N. 
Energie, a. s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi příspěvkovou organizací 
Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov a společností E.O.N. Energie, a. 
s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 
26078201, DIČ: CZ26078201, za cenu 1142 Kč/MWh bez DPH + stálý plat 58 Kč/měs/OM + 
cena distribuce dle ERÚ, a to od 01.01.2019 na dobu 24 měsíců, ve znění dle přílohy. 
 
14. Byty v nové DPS 
(tisk R/962) 
 
Usn.č. 
R 1913/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
obsah doručeného oznámení a žádosti o zveřejnění informace občanům města o volných 
bytech v domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 75201 Kojetín, ve vlastnictví 
p.K., 
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nesouhlasí 
s převzetím správy bytů v domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 75201 
Kojetín, Městem Kojetín, 
ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění této informace v aktualitách na www.kojetin.cz a informovat 
o možnosti ubytování v domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 75201 
Kojetín, prostřednictvím zaměstnanců MěÚ, zejména neuspokojené zájemce o byty v DPS ve 
vlastnictví Města Kojetína. 
 
15.  Smlouva o dílo č. 22/2018 na akci „Okrasná výsadba části ulice Palackého 
v Kojetíně“ 
(tisk R/963) 
   
Usn.č. 
R 1914/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo č. 22/2018 k akci „Okrasná výsadba části ulice Palackého v Kojetíně“, 
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za 
nabídkovou cenu 266 887,21 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
16. Provedení revize č. 3 projektové dokumentace akce „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“ 
(tisk R/964) 
 
Usn.č. 
R 1915/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
provedení revize č.3 projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“ mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města 
a zhotovitelem Ing. Pavlem Kramplou, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody 740, 763 02 Zlín, 
za nabídkovou cenu 10 000,- Kč bez DPH. 
 
17. Termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2019 
(tisk R/965) 
 
Usn.č. 
R 1916/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2019: 
leden  19.01.2019 
únor  16.02.2019 
březen  16.03.2019 
duben  13.04.2019 
květen  18.05.2019 
červen  15.06.2019 
červenec 13.07.2019 
srpen  24.08.2019 
září  07.09.2019 

http://www.kojetin.cz/
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říjen  05.10.2019 
listopad 16.11.2019 
prosinec 14.12.2019 
doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hodin, 
schvaluje 
termíny konání vítání občánků: 
leden  19.01.2019 
březen  16.03.2019 
květen  18.05.2019 
červenec 13.07.2019 
září  07.09.2019 
listopad 16.11.2019 
 
18. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/966) 
 
Usn.č. 
R 1917/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru Rodinnému centru Kroměříž, z.s., Kollárova 658/13, 767 01 
Kroměříž, IČ: 04412672, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených s provozem 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Odbornému učilišti a Základní škole, Křenovice, č.p. 8, 752 01 
Křenovice, IČ: 00842800, ve výši 3.000 Kč, na činnost kroužku stolního tenisu při Základní 
škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín.  
 
19.  Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
19/A. Přijetí likvidačního zůstatku  
 
Usn.č. 
R 1918/10-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s přijetím likvidačního zůstatku ve výši 77.855,46 Kč spolku Sdružení rodičů „v likvidaci“ při 
Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, se sídlem Kojetín, IČ: 47184591, 
ukládá  
finančnímu odboru MěÚ Kojetín kontaktovat v dané záležitosti, ve stanovené zákonné lhůtě, 
likvidátora Mgr. Radima Janouška, Advokátní kancelář Olomouc.  
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 22. října 2018 


