USNESENÍ
z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007
ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
1. Změna rozpočtu roku 2007 - rozpočtové opatření č.15
(tisk R/251)

Usn. č.
R 520/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 15/2007 ve výši 14.693,55 tis. Kč, dle přílohy č.1
tisku R/251,
předloží rozpočtové opatření č. 15/2007 ke schválení zastupitelstvu města dne
12. prosince 2007.
2. Rozpočtové provizorium Města Kojetína na období leden 2008
(tisk R/252)

Usn. č.
R 521/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým provizoriem Města Kojetína na období leden 2008
výdaje
7,5 mil. Kč
příjmy
7,5 mil. Kč,
souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria, potřebnými k zajištění plynulosti hospodaření
Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku R/252,
předloží rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria ke schválení
zastupitelstvu města dne 12. prosince 2007.
3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s.
(tisk R/253)

Usn. č.
R 522/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy č. 1883093339, jejímž předmětem je přijetí
kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč u České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 od 21.12.2007 do 20.12.2008,
předloží návrh na uzavření úvěrové smlouvy č. 1883093339 ke schválení zastupitelstvu
města dne 12. prosince 2007.
4. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
(tisk R/265)

Usn. č.
R 523/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s navrhovanými změnami ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
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Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace - Dodatek č.4
Městský dům dětí a mládeže Kojetín, okres Přerov - Dodatek č.3
Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace - Dodatek č.4
Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace - Dodatek č.4
Základní škola Kojetín, nám. Míru 83, okres Přerov - Dodatek č.5
Základní škola Kojetín, Svat. Čecha 586, okres Přerov - Dodatek č.6
dle příloh a důvodové zprávy tisku R/265,
předloží dodatky ke schválení zastupitelstvu města dne 12. prosince 2007.
5. Nakládání s majetkem města
(tisk R/254)

Usn. č.
R 524/12-07
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku vedeného ve zjednodušené
evidenci - původ parcel Pozemkový katastr p.č. 892/2, v obci a k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 525/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem bytu č. 1178/8, o velikosti 2+1, ve 2. nadzemním podlaží, celková
plocha bytu s příslušenstvím 51,73 m2, v budově č.p. 1178, ul. Rumunská, postavené na
pozemku p.č.st. 1469 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
p.č.st. 1469, o velikosti 5173/62022, v obci a k.ú. Kojetín, zájemcům v pořadí:
- pí. MD… - 500.000,- Kč
- pí. JJ… - 470.000,- Kč
- p. DK… - 420.000,- Kč
- pí. JM… - 400.000,- Kč
- pí. PP… - 375.000,- Kč;
předloží k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 12. prosince 2007.

Usn. č.
R 526/12-07
Rada města po projednání
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 204/1, ost. plocha, o výměře 91 m2, ul. Sladovní,
k.ú. Kojetín, za účelem zřízení zahrádky, pí. LK…, na dobu neurčitou, za cenu 0,85 Kč/m2.

Usn. č.
R 527/12-07
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem bytu č. 908/5, o velikosti 2+1, výměře 63,83 m2, ve 2. nadzemním
podlaží, v budově č.p. 908, ul. Nádražní, postavené na pozemku p.č.st. 1169, zastavěná
plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st.
1169, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti podílu 6383/80253, vše v obci a k.ú. Kojetín:
- manželé P… - 451.000,- Kč
- pí. JJ… - 420.000,- Kč
- pí. PP… - 366.000,- Kč
předloží k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 12. prosince 2007.

3

Usn. č.
R 528/12-07
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Kojetín, na pozemku ve zjednodušené evidenci - původ parcel PK
p.č. 164/1, k.ú. Popůvky u Kojetína, spočívající v právu umístit a provozovat na tomto
pozemku rozvodné zařízení stavby “Popůvky - přípojka vn, TS, vývody nn”.
6. Snížení nájemného z bytu
(tisk R/255)

Usn. č.
R 529/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. MZ…, o slevu z nájmu bytu č.E2, ul. Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město,
schvaluje 10% slevu z nájmu obecního bytu č.E2, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, nájemci p. MZ… za měsíc 11/2007.
7. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/256)

Usn. č.
R 530/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost pí. LM…, o výměnu skladových prostor v budově č.p. 34, na
Masarykově náměstí, Kojetín, Kojetín I-Město,
schvaluje výměnu skladových místností ve dvoře domu č.p. 34, Masarykovo náměstí,
Kojetín, Kojetín I-Město, pí. LM…, od 1.12.2007,
ukládá pronajímateli tj. Technis Kojetín spol. s r.o., uzavřít s pí. LM…, dodatek č.1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.3.2004, za podmínky dodržení všech
smluvních ujednání, uvedených v této smlouvě, včetně výše nájemného za 1 m2 podlahové
plochy skladiště.
8. Půjčka z Povodňového fondu rozvoje bydlení Města Kojetín
(tisk R/257)

Usn. č.
R 531/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost manželů H…, o odpuštění smluvní pokuty,
souhlasí s vyčíslením smluvní pokuty za chybějící měsíční splátku, splatnou k 15.3.2007,
pouze do doby uhrazení další měsíční splátky, tj. do 18.4.2007,
ukládá odboru MIM zajistit vrácení odpuštěné částky smluvní pokuty zpět manželům H….
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9. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/258)

Usn. č.
R 532/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. ŠT…, o ukončení nájmu nebytových prostor - garáž č.1 na ul.
Padlých hrdinů, Kojetín, Kojetín I-Město,
schvaluje návrh dohody ukončení nájmu nebytového prostoru - garáž č.1 na ul. Padlých
hrdinů, Kojetín, Kojetín I-Město, p. ŠT…, k 31.12.2007.
10. Ukončení nájmu bytu
(tisk R/259)

Usn. č.
R 533/12-07
Rada města po projednání
revokuje usnesení č. R 494/11-07 ze dne 20.11.2007,
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č.14, vel. 2+1, v ul. Sladovní, č.p. 1191, Kojetín,
Kojetín I-Město, dohodou ke dni 30.11.2007.
11. Obnovení nájmu bytu
(tisk R/266)

Usn. č.
R 534/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost pí. YM… o obnovení nájmu bytu,
ukládá Komisi pro otázky bydlení zpracovat stanovisko k žádosti pí. YM…, o obnovení
nájmu bytu a předložit jej na jednání RM 01/08.

Usn. č.
R 535/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost Českého zahrádkářského svazu v Kojetíne o spolufinancování
výměny plotu v zahrádkářských koloniích v Kojetíně,
ukládá odboru MIM uplatnit částku na výměnu plotu v zahrádkářských koloniích
v Kojetíně do rozpočtu města na rok 2008.

Usn. č.
R 536/12-07
Rada města po projednání
revokuje usnesení RM č. R 283/05-07 z jednání RM 29.5.2007,
souhlasí s navrhovanou cenou 30 Kč/m2, za pozemky p.č. 2925/191, p.č. 2925/192, p.č.
2925/193 a p.č. 2925/194, vše ost. plocha, v k.ú. Kojetín a předloží návrh na změnu usnesení
ZM 01/08.
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12. Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace
(tisk R/261)

Usn. č.
R 537/12-07
Rada města po projednání
stanoví plat ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, s účinností
od 1.1.2008, dle důvodové zprávy tisku R/261.
13. Organizační struktura Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace
(tisk R/262)

Usn. č.
R 538/12-07
Rada města po projednání
schvaluje organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace,
ke dni 1.1.2008, dle přílohy č.1 tisku R/262,
ukládá ředitelce pí. Blance Šnédarové předložit na jednání RM 01/08 koncepci Centra
sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace.
14. Dodatek č.3 přílohy č.4 Organizačního řádu MěÚ Kojetín
(tisk R/263)

Usn. č.
R 539/12-07
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č.3 přílohy č.4 Organizačního řádu MěÚ Kojetín - Náplně činnosti
jednotlivých odborů MěÚ Kojetín ke dni 1.1.2008, dle důvodové zprávy tisku R/263.
15. Vyřazení majetku z účetní evidence
(tisk R/264)

Usn. č.
R 540/12-07
Rada města po projednání
schvaluje vyřazení majetku z evidence Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku R/264.
16. Aktuální informace, dotazy a připomínky členů RM, došlá pošta
16/A. Zápis z jednání komise RM

Usn. č.
R 541/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise pro poskytování peněžitých dotací ze dne
6.12.2007.
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16/B. Plnění usnesení rady města
(tisk R/267)

Usn. č.
R 542/12-07
Rada města po projednání
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. HSOL 201-29/EKO-2007 mezi
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91,
772 11 Olomouc a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín.
16/C. Žádost o snížení nájmu za sál Sokolovny

Usn. č.
R 543/12-07
Rada města po projednání
doporučuje MěKS Kojetín vyúčtovat Nadačnímu fondu při Gymnáziu v Kojetíně, za
pořádání dvou plesů Gymnázia Kojetín, spojených se slavnostním stužkováním maturantů,
pouze provozní náklady.
16/D. Stanovení kalkulace ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvková
organizace od 1.1.2008
(tisk R/268)

Usn. č.
R 544/12-07
Rada města po projednání
bere na vědomí navrhovanou Kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové organizaci,
ukládá ředitelce Školní jídelny Kojetín, předložit na jednání RM 02/08 kalkulaci cen
stravného, počítající se ziskem 10% z ceny oběda bez DPH pro tzv. cizí strávníky.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 12.12.2007

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města

