Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 62. schůze Rady města Kojetína, konané 23. srpna 2017, v 13:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2017
(tisk R/641)
Usn.č.
R 1319/08-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2017, včetně informace o stavu
pohledávek k 30.06.2017, dle tisku R/641,
bere na vědomí
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2017, dle
přílohy tisku R/641.
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/2017
(tisk R/642)
Usn.č.
R 1320/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/642, kterým se zapojují
do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
1 135,55 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
1 157,66 tis. Kč
- financování o částku
22,11 tis. Kč
4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/643)
Usn.č.
R 1321/08-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 657/35, ostatní plocha-sportoviště a rekreační
plocha o výměře cca 32m2, dle geometrického plánu č. 2346-74/2015 ze dne 25.5.2017,
pozemek p. č. 657/36, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 32m2, v katastrálním území a obci
Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví SK Kojetín 2016, z.s., Podvalí 629, 75201
Kojetín, IČ 05032211. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem, tj. geometrický
plán, právní služby a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.

5. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/644)
Usn.č.
R 1322/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení Smlouvy o umístění zařízení ze dne 16.11.2011 uzavřené mezi Městem Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a společností Krejčí a
Krejčí, s.r.o., Moravský Žižkov 401, Moravský Žižkov, dohodou k 31.07.2017.
Usn.č.
R 1323/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 4233/35, zahrada, o výměře 32 m2, na ulici Sladovní, v k.ú. Kojetín,
zapsané na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kojetín, Podvalí 1308, Kojetín, Kojetín I
– Město, IČ:60781980, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 5 Kč/m2/rok,
za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.
Usn.č.
R 1324/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru změny uzavřené Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 17.12.2007, mezi
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Kojetín, Podvalí 1308, Kojetín, Kojetín I
– Město, IČ:60781980, jako nájemcem, na pronájem pozemků parc. č. 148/2, orná půda, parc.
č. 150/1, ostatní plocha, parc. č. 151/4, zahrada, parc. č. 338, stavební plocha, parc. č. 339/1,
stavební plocha, parc. č. 339/2, stavební plocha, parc. č. 339/3, stavební plocha, parc. č. 138,
pastvina, parc. č. 2494/3, zahrada, parc. č. 137/1, ostatní plocha, parc. č. 2495/2, kult. role,
parc. č. 4233/1, zahrada, parc. č. 222/1, orná půda, parc. č. 223/1, zahrada, parc. č. 4917/11, pastva, parc. č. 4917/1-2, stavební plocha, parc. č. 4917/2, orná půda, to vše v k.ú. Kojetín,
za účelem využití pěstování zeleniny a květin. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke
změně označení nájemní smlouvy na smlouvu o pachtu v souvislosti s novelou Zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, k zpřesnění a narovnání rozdílů ve výměrách a identifikaci
pronajatých pozemků takto: parc. č. 148/2, orná půda, o výměře 365 m2, parc. č. 150/1, ostatní
plocha, o výměře 373 m2, parc. č. 151/4, zahrada, o výměře 380 m2, parc. č. st. 338, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 137 m2, parc. č. st. 339/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
239 m2, parc. č. st. 339/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m2, parc. č. st. 339/3,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m2, část parc. č. 138, trvalý travní porost, o výměře
1700 m2, část parc. č. 2494/3, zahrada, o výměře 2477 m2, část parc. č. 137/1, ostatní plocha,
o výměře 2454 m2, část parc. č. 2495/2, orná půda, o výměře 4880 m2, parc. č. 4233/1,
zahrada, o výměře 480 m2, parc. č. 222/1, orná půda, o výměře 912 m2, parc. č. 223/1,
zahrada, o výměře 2995 m2, parc. č. 4917/1, trvalý travní porost, o výměře 760 m2, parc. č.
4917/2, orná půda, o výměře 8731 m2, ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Usn.č.
R 1325/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 658/3, zahrada, o výměře 105 m2, na ulici
Kuzníkova, v k.ú. Kojetín, zapsané na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného
5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.
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Usn.č.
R 1326/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 11 v garážovém stání domu na ulici
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci z uzavřené 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 tímto nájemcem dne 30.04.2015 a to
z důvodu, že k jeho současnému parkovacímu místu č. 26 bylo uplatněno přednostní právo
nájemce bytu 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 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho
provozuschopného vozidla.
Usn.č.
R 1327/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu 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, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného
500,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla.
Usn.č.
R 1328/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14.07.2011, ve znění
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
jako pronajímatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín,
Kojetín I – Město, jako nájemcem, ve znění přílohy č. 5 tisku R/644, kterým dojde ke změně
přílohy č. 1 předávacího protokolu smlouvy – soupisu movitých věcí a drobného dlouhodobého
hmotného majetku v restauraci na koupališti.
Usn.č.
R 1329/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 05.12.2012, ve znění
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
jako pronajímatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín,
Kojetín I – Město, jako nájemcem, ve znění přílohy č. 5 tisku R/644, kterým dojde ke změně
přílohy č. 1 – soupis nemovitých věcí a staveb a přílohy č. 2 – soupis movitých věcí na letním
koupališti v Kojetíně.
6. Bytové záležitosti
(tisk R/645, R/645A, R/645B)
Usn.č.
R 1330/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I –
Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí:
1. APL…,
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2. SVD…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem
v souladu s ustanovením § 2254zák. 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.
Usn.č.
R 1331/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu obecního bytu č. B7, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město,
nájemce JM…, dohodou k 30.09.2017.
Usn.č.
R 1332/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem obecního bytu č. B7, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, těmto
žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí:
1. PD…,
2. EP…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 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 obecních domech, které jsou v majetku
Města Kojetína. Nájemní smlouva bude s novým nájemcem bytu uzavřena po předání bytu
současným nájemcem pronajímateli.
Usn.č.
R 1333/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu č. B4, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město, nájemce MK…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, ostatní
podmínky nájmu včetně složené jistoty zůstávají v platnosti.
Usn.č.
R 1334/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu obecního bytu č. A1, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město,
nájemce MG…, dohodou k 31.08.2017.
Usn.č.
R 1335/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem obecního bytu č. A4, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, JNN…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 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 obecních domech, které
jsou v majetku Města Kojetína.
Usn.č.
R 1336/08-17
Rada města Kojetína po projednání
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schvaluje
ukončení nájmu obecního bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemce JM…, k datu uplynutí sjednané doby nájmu, tj. k 31.08.2017, v souladu se
souhlasem Magistrátu města Přerova dle § 2301, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Usn.č.
R 1337/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
výpověď nájmu z obecního bytu č. D3 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město,
nájemci TD…, bez výpovědní doby, dle § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným
způsobem, v případě, že finanční závazek nebude nájemcem pronajímateli bytu uhrazen
v termínu do 5 pracovních dnů po převzetí písemné výpovědi nájmu bytu.
7. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o.
(tisk R/656)
Usn.č.
R 1338/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2017, dle důvodové zprávy tisku
R/656.
8. Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v rámci projektu „Rekonstrukce,
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, realizované DDM Kojetín, p.o.
(tisk R/657)
Usn.č.
R 1339/08-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s realizací stavebních úprav a technického zhodnocení pro přístavbu outdoorového prostoru
pro zájmovou výuku v DDM p.o., v objektu Svatopluka Čecha 586, Kojetín, v rámci projektu
IROP „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, dle důvodové
zprávy a v souladu s usnesením R971/11-16. Stavební úpravy projektu zabezpečí
příspěvková organizace. Příspěvková organizace zodpovídá za zabezpečení a dodržení
podmínek projektu a zachování veškerých výstupů souvisejících s realizací projektu
minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
9. Školské obvody ZŠ
(tisk R/646)
Usn.č.
R 1340/08-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informaci o povinnosti obcí podle § 178 z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovit školské obvody,
souhlasí
s návrhem OZV č.1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Kojetín a předloží jej na jednání Zastupitelstva města Kojetína v září 2017.
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10. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/647)
Usn.č.
R 1341/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru mobilnímu hospici Nejste sami, z.ú., Wellnerova 20, 779 00
Olomouc, IČ 04871243, ve výši 5.000,- Kč, na činnost (mobilní specializovanou paliativní péči
dětských i dospělých pacientů) uvedené organizace, poskytovanou občanům Kojetína, v roce
2017,
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Přerov, 9. května 82, 750 02 Přerov, IČ 45180270,
ve výši 5.000,- Kč, na činnost uvedené organizace v oblasti občanské poradny a poradny pro
dlužníky, poskytovanou občanům Kojetína, v roce 2017.
11. 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 „Rozšíření optického kabelu města Kojetína“
(tisk R/648)
Usn.č.
R 1342/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zplnomocnění společnosti ZLÍNPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky,
jmenovitě Ing. Přemysla Zlobického, k zastupování před stavebním úřadem a před orgány
státní správy a organizacemi dotčenými v územním a stavebním řízením v rámci přípravy
realizace stavby „Rozšíření optického kabelu města Kojetín“.
12. Uzavření Příkazní smlouvy a zplnomocnění k akci „Zateplení objektu DPS
Jana Peštuky Kojetín“
(tisk R/649)
Usn.č.
R 1343/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy k investiční akci „Zateplení objektu DPS Jana Peštuky Kojetín“,
jejímž předmětem je administrace projektu u poskytovatele dotace včetně zajištění výběrového
řízení na dodavatele stavby a monitorovacích zpráv. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem
Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ
00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem, společností M&B
eProjekce s.r.o., se sídlem ulice Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, Přerov – Město, IČ
29453968, zastoupenou Ing. Pavlem Malendou, jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou
149 000 Kč bez DPH,
schvaluje
zplnomocnění M&B eProjekce s.r.o., se sídlem ulice Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, Přerov
– Město, IČ 29453968, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Pavla Malendu a jednatelku
společnosti Ing. Julii Nádvorníkovou, k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími
s administrací žádosti o dotaci a zajištěním výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci
investiční akce „Zateplení objektu DPS Jana Peštuky Kojetín“.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava fasády zateplením ve dvorní části
objektu MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně“, ze dne 25.04.2017
(tisk R/650)
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Usn.č.
R 1344/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Oprava fasády zateplením ve dvorní části
objektu MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně.“ Dodatek smlouvy je uzavírán mezi
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín
I– Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem
Ladislavem Bradnou, IČ:60788275, ul. Nová 1216, 752 01 Kojetín, za nabídkovou cenu 33 619
Kč bez DPH. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o opravu a nátěr
venkovního ocelového schodiště ve dvorní části objektu MŠ Masarykovo náměstí č.p. 52
v Kojetíně.
14. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“
(tisk R/651)
Usn.č.
R 1345/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“ mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS
Kojetín spol. s r. o, IČ: 64608727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing.
Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 5 700 426,75 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
15. Smlouva o dílo na akci „Oprava asfaltového povrchu od myslivecké chaty po
hlavní cestu Kovalovice“
(tisk R/652)
Usn.č.
R 1346/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo ke stavbě „Oprava asfaltového povrchu od myslivecké chaty po hlavní
cestu Kovalovice“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou
města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 64608727, Padlých hrdinů 638, 752 01
Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
341 334, 83 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
16. Smlouva o dílo na akci „Oprava asfaltového povrchu od křižovatky hlavní
silnice po dům č.p. 83 Kovalovice“
(tisk R/653)
Usn.č.
R 1347/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo ke stavbě „Oprava asfaltového povrchu od křižovatky hlavní silnice
po dům č.p. 83 Kovalovice“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 64608727, Padlých hrdinů
638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za
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nabídkovou cenu 286 980,04 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
17. Smlouva o dílo na akci „Oprava památníku hladového pochodu
nezaměstnaných „Chci práci a chleba“ a „Svatého kříže“ na Tržním náměstí
v Kojetíně“
(tisk R/654)
Usn.č.
R 1348/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k akci „Oprava památníku hladového pochodu nezaměstnaných „Chci
práci a chleba“ a „Svatého kříže“ na Tržním náměstí v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I –
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem
Kámen Klaper spol. s. r. o., IČ: 26225794, ul. Vyškovská 413, 752 01 Kojetín, za nabídkovou
cenu 137 600 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
18. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie k investiční akci „Stavební úpravy a
přístavba ZUŠ v Kojetíně“
(tisk R/655)
Usn.č.
R 1349/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie k investiční akci „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně“.
Smlouva o smlouvě budoucí je uzavírána mezi žadatelem Městem Kojetín, se sídlem
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing.
Jiřím Šírkem – starostou města a provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, ul.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV- Podmokly, za nabídkovou cenu 147 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
19. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník,
zpomalovací pásy“ – I. etapa ulice Jana Peštuky
(tisk R/658)
Usn.č.
R 1350/08-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník,
zpomalovací pásy“ – I. etapa ulice Jana Peštuky, mezi objednatelem Městem Kojetín, se
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným
Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o,
IČ: 64608727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou,
prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 598 837,03 Kč bez DPH. Nabídková cena bude
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
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20. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
20/A. Jednání komisí RM
Usn.č.
R 1351/08-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání a usnesení Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 19.07.2017
pověřuje
tajemníka MěÚ k účasti na zasedání komise 05.09.2017 z důvodu objasnění významu a
kompetencí komise a rozsahu spolupráce s MěÚ Kojetín, popsané v jeho reakci na požadavky
komise, předložené na schůzi RM 23.08.2017.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 28. srpna 2017.
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