Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 63. schůze Rady města Kojetína, konané 13. září 2017, v 13:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2018
(tisk R/659)
Usn.č.
R 1352/09-17
Rada města Kojetína po projednání
zřizuje
Komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2018,
jmenuje
předsedu komise:
Ing. Jiří Šírek, starosta města,
členy komise:
Miloslav Oulehla, místostarosta města,
Ing. Leoš Ptáček, člen Rady města Kojetína,
RNDr. Jitka Hálková, členka Rady města Kojetína,
Ing. Kateřina Vašková, správce rozpočtu,
Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO MěÚ,
Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ,
Ing. Petr Flora, vedoucí odboru VŽPD MěÚ,
Rudolf Drtina, investiční technik,
ukládá
výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2018
na jednání RM 11/2017.
3. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetína a příspěvkových
organizací, zřízených městem, za rok 2017
(tisk R/660)
Usn.č.
R 1353/09-17
Rada města Kojetína po projednání
zřizuje
Hlavní inventarizační komisi (HIK), na funkční období od 01.10.2017 do 30.09.2018,
inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2017,
jmenuje
předsedu HIK:
Miloslav Oulehla, místostarosta města,
členy HIK:
Ing. Jiří Šírek, starosta města,
Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ,
Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ,
Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO MěÚ,
Ing. Petr Flora, vedoucí odboru VŽPD MěÚ,
předsedy a členy IK dle přílohy tisku R/660,
stanovuje
Plán inventur za rok 2017, dle přílohy tisku R/660,
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)

-

předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2017 Plán inventur za rok 2017,
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 11.01.2018 úplný přehled majetku
svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření,
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 27.01.2018 závěrečnou zprávu o
provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2017.

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2017
(tisk R/662)
Usn.č.
R 1354/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/662, kterým se zapojují
do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
709,00 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
709,00 tis. Kč
6. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2017
(tisk R/663)
Usn.č.
R 1355/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 31 tis. Kč žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Kojetín, se sídlem Kroměřížská 202, Kojetín 752 01, IČ 75067293,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kojetín,
se sídlem Kroměřížská 202, Kojetín 752 01, IČ 75067293.
7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/664 a R/664A)
Usn.č.
R 1356/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinný“ a společností NWT a.s., nám. Míru 1217, Hulín,
jako „Oprávněný“. Pozemky p.č. 43/2, 204/1, 211/1, 211/7, 211/9, 633/1, 633/24, 633/25,
633/56, 5717/1, 5754/1, 5754/5, 5755, 5759/1, 5759/2, 5759/3, 5759/7, 5767/2, 5770/1,
5770/3, 5770/4, 5770/12, 5770/13, 7045 a p.č.st. 257, vše v katastrálním území Kojetín, v obci
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny umístěním chrániček HDPE s optickými
kabely za účelem poskytování služeb elektronických komunikací, a to na dobu určitou 25let.
Usn.č.
R 1357/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako budoucí „Povinný“ a společností NWT
a.s., nám. Míru 1217, Hulín, jako budoucí „Oprávněný“. Pozemky p.č. 603/2, 596/2, 5745/1,
7050, 5742/3, 657/30, 5742/2, 639/7, 639/9, 633/1, 657/1, 656/1, 5741/5, 5741/4, 654, 655,
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5754/5, 110/1, 5756/2, 5756/1 a p.č. st. 1281, 1851/2, 1429/1, vše v katastrálním území
Kojetín, v obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny umístěním chrániček HDPE
s optickými kabely za účelem poskytování služeb elektronických komunikací, a to na dobu
určitou 25let.
Usn.č.
R 1358/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-8020820, 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 ELPREMONT
elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice, jako strana „budoucí oprávněná“. Pozemky
p.č. 26/2 a p.č. 183/1, oba ostatní plocha-ostatní komunikace, nacházející se v katastrálním
území Popůvky u Kojetína, v obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou
zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN-0,4kV.
Usn.č.
R 1359/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky
bioplynové stanice Kojetín“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I-Město jako „stavebník“ 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“. Část pozemku p.č. 5693/1, ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín,
zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčena stavbou „křížení silnice II/367 v ul. Olomoucká
v Kojetíně protlakem“.
Usn.č.
R 1360/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na stavbu „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice
Kojetín“ 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
„pronajímatel či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je dotčení části
pozemku p.č. 5693/1, ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu
vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Přerov, stavbou „křížení silnice II/367 v ul. Olomoucká v Kojetíně protlakem“ za účelem uložení
trubního vedení topné vody,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 09/2017.
8. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/665)
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Usn.č.
R 1361/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu ze dne 17.12.2007, mezi Městem Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu, Kojetín, Podvalí 1308, Kojetín, Kojetín I-Město,
IČ:60781980, jako pachtýřem, kterým dojde ke změně označení nájemní smlouvy na smlouvu
o pachtu v souvislosti s novelou Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, k zpřesnění a narovnání rozdílů ve výměrách a identifikaci propachtovaných
pozemků, a k rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 4233/35, o výměře 32 m2,
zahrada, v k.ú. Kojetín, dle přílohy č. 1 tisku R/665.
Usn.č.
R 1362/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 658/3, zahrada, o výměře 105 m2, na ulici Kuzníkova, v k.ú.
Kojetín, p. JK…, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 5 Kč/m2/rok, za
účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin,
schvaluje
sjednání výše úhrady za užívání pozemku p. JK…, za období od 01.04.2017 do doby uzavření
pachtovní smlouvy k části pozemku parc. č. 658/3, zahrada, o výměře 105 m2, v k.ú. Kojetín,
ve výši 5 Kč/m2/rok.
Usn.č.
R 1363/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem parkovacího místa č. 11 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město, p. VT…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného
550 Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla, a
schvaluje
uzavření Dohody o změně smlouvy o nájmu parkovacího místa mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným na základě plné moci
společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, jako
pronajímatelem, a p. VT…, jako nájemcem, dne 30.04.2015, na pronájem parkovacího místa
č. 11, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH
v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla, s účinností od
01.10.2017.
Usn.č.
R 1364/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem parkovacího místa č. 26 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město, nájemci bytu č. C6 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město,
p. OŠ…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 500,- Kč + DPH
v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla, nájemní smlouva
bude s novým nájemcem parkovacího místa č. 26 uzavřena po předání parkovacího místa č.
26 současným nájemcem pronajímateli, nejdříve s účinností od 01.10.2017.
Usn.č.
R 1365/09-17
Rada města Kojetína po projednání
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schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, v souladu s ,,Pravidly pro přidělování parkovacích míst
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město“, za podmínek nájmu
na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného min. 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a
parkování jednoho provozuschopného vozidla.
Usn.č.
R 1366/09-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
výpověď nájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa, uzavřené dne 07.07.2016
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v zastoupení
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako pronajímatelem, a
JM…, jako nájemcem, podanou nájemcem JM…, s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne
doručení výpovědi pronajímateli.
Usn.č.
R 1367/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 204/1, o výměře 97 m2, ze Smlouvy o nájmu pozemku,
uzavřené dne 20.09.2000 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto, jako pronajímatelem, a p. DS…, jako nájemcem, dohodou k 30.09.2017.
Usn.č.
R 1368/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 97 m2,
na ulici Sladovní, v k.ú. Kojetín, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného min.
5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.
Usn.č.
R 1369/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavřené dne 28.04.2017 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v zastoupení společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638,
Kojetín, jako pronajímatelem, a společností ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5,
Moravská Ostrava, IČ:25827405, jako nájemcem, dohodou k 31.12.2017.
Usn.č.
R 1370/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 26.01.2007 mezi Městem Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako půjčitelem, a Městským kulturním
střediskem Kojetín, příspěvkovou organizací, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín IMěsto, kterým dojde k ukončení výpůjčky pozemku parc. č. 657/2, ostatní plocha, o výměře
4924 m2, v k.ú. Kojetín, s účinností od 01.11.2017, dle přílohy č. 7 tisku R/665.
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Usn.č.
R 1371/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 657/2, ostatní plocha, o výměře 4924 m2, v k.ú.
Kojetín, se všemi součástmi a stavbami na pozemku vybudovaných, za podmínek nájmu na
dobu neurčitou, výši nájemného min. 1.000,- Kč/rok, v případě, že zájemce bude plátcem
DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě.
Usn.č.
R 1372/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc –
Hodolany, v zastoupení Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací,
Lipenská 120, Olomouc, IČ:70960399, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako nájemcem, za účelem pronájmu části silnic v rámci
úpravy napojení místních komunikací na krajskou komunikaci II/436 na ulici Tržní náměstí a
na silnici III/04718 na ulici Podvalí v Kojetíně, ve znění dle přílohy č. 8 tisku R/665.
9. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku MěKS Kojetín, p.o.
(tisk R/671)
Usn.č.
R 1373/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Městskému kulturnímu
středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, nám. Republiky 1033, Kojetín, ve výši 174 tis. Kč
určených na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Kojetínských hodů 2017, dle
důvodové zprávy tisku R/671.
10. Žádost o souhlas s výpůjčkou části pozemku pro DDM p.o.
(tisk R/676)
Usn.č.
R 1374/09-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím části pozemku p.č. 42/2, zapsaného na LV 10001 v k.ú. Kojetín, o výměře cca.
17x4,5m dle přiložené žádosti, který je ve vlastnictví Města Kojetína a který užívá na základě
Smlouvy o výpůjčce ze dne 24.01.2004 příspěvková organizace Základní škola Svatopluka
Čecha 586, Kojetín, IČ 61985589, do výpůjčky Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o., IČ
70236356, za účelem realizace projektu IROP „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor
pro zájmové vzdělávání“ pro přístavbu outdoorového prostoru pro zájmovou výuku v DDM p.o.
a jako vlastník pozemku p.č. 42/2,
souhlasí
s provedením stavebních úprav na uvedené pozemku dle projektu. Za zabezpečení a dodržení
podmínek projektu a zachování veškerých výstupů souvisejících s realizací projektu
minimálně po dobu udržitelnosti projektu zodpovídá příspěvková organizace Dům dětí a
mládeže Kojetín.
11. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/666)
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Usn.č.
R 1375/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.09.2017.
12. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie, Tržní náměstí
(tisk R/669)
Usn.č.
R 1376/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o č.Z_S14_12_8120061008 o smlouvě budoucí 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. Vítem
Grabcem, vedoucím oddělení Připojování, za nabídkovou cenu 33 000,00 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
(tisk R/670)
Usn.č.
R 1377/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje“ uzavřené mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01
Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou města a Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, p.o., Jeremenkova 40b, Olomouc zastoupeným Mgr.
Jaroslavem Tomíkem, ředitelem, za cenu ve výši cca 490 000,-Kč s DPH, pro období od
01.01.2018 do 31.12.2018.
14. Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP
(tisk R/672)
Usn.č.
R 1378/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP v souvislosti s realizací
stavby „Rekonstrukce ulice Mlýnská“. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetín,
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín – Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem, společností SAFETY PRO
s.r.o., IČ: 28571690, se sídlem ulice Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, zastoupenou Ing.
Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 23 800,00Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
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15. Smlouva o právu provést stavbu – Revitalizace hřbitova, výstavba chodníků,
VO, rekonstrukce zdí
(tisk R/673)
Usn.č.
R 1379/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Revitalizace hřbitova – výstavba
chodníků, VO, rekonstrukce zdí“. Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a vlastníkem ZH…
16. Smlouva o právu provést stavbu – Revitalizace hřbitova, výstavba chodníků,
VO, rekonstrukce zdí
(tisk R/674)
Usn.č.
R 1380/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Revitalizace hřbitova – výstavba
chodníků, VO, rekonstrukce zdí“. Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a vlastníkem FL…
17. Smlouva o právu provést stavbu – revitalizace hřbitova, výstavba chodníků,
rekonstrukce zdí
(tisk R/675)
Usn.č.
R 1381/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Revitalizace hřbitova – výstavba
chodníků, VO, rekonstrukce zdí“. Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a vlastníkem MZ…
18. 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 „Rekonstrukce ulice Blanská“
(tisk R/677)
Usn.č.
R 1382/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zplnomocnění paní Ing. Lindy Smítalové, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc-Nemilany,
k zastupování před stavebním úřadem a před orgány státní správy a organizacemi dotčenými
v územním a stavebním řízením v rámci přípravy realizace stavby „Rekonstrukce ulice
Blanská“.
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19. Personální změny od 01.10.2017 v organizaci Centrum sociálních služeb
Kojetín, příspěvková organizace
(tisk R/667)
Usn.č.
R 1383/09-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
personální změny v organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizaci, od
01.10.2017:
- zřízení pracovní pozice Vedoucí pečovatelské služby (dále PS) s úvazkem 0,3,
- zřízení pracovní pozice Vedoucí odborného soc. poradenství (dále OSP) s úvazkem
0,1 (Poradna pro seniory),
schvaluje
Organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, s účinností
od 01.10.2017.
20. Přísedící Okresního soudu v Přerově
(tisk R/668)
Usn.č.
R 1384/09-17
Rada města Kojetína po projednání
navrhuje
zastupitelstvu města k volbě přísedících Okresního soudu v Přerově – pana Vratislava
Chovance, paní Marii Nakládalovou, pana Dušana Chovance a Mgr. Jaromíra Růžičku.
21. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
21/A. Změna ve složení Komise školství RM
Usn.č.
R 1385/09-17
Rada města Kojetína po projednání
odvolává
z funkce člena Komise školství RM Mgr. Jaroslava Šišku,
jmenuje
členem Komise školství RM Mgr. Josefa Plesníka.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 20. září 2017.
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