USNESENÍ
z 39. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. července 2008
v 18:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně,
náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín
1. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/409)

Usn. č.
R 830/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne
27. 05. 2008 a 24. 06. 2008.
2. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové opatření č. 5/2008
(tisk R/410)

Usn. č.
R 831/07-08
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008 ve výši 334,59 tis. Kč, včetně přesunů položek
v rámci již schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008, dle přílohy č. 1 a 2 tisku R/410,
ukládá Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu ve výši
82.280,- Kč do rozpočtu zřizovatele.
3. Žádost občanů Stružní ulice v Kojetíně o vykácení nebezpečných stromů
(tisk R/411)

Usn. č.
R 832/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci odboru výstavby, životního prostředí a dopravy o projednání
žádosti občanů Stružní ulice v Kojetíně o vykácení nebezpečných stromů, rostoucích na
pozemku p. č. 5691v k.ú. Kojetín,
ukládá starostovi města Kojetína, Ing. Mojmíru Hauptovi, zprostředkovat jednání občanů
ze Stružní ulice s právníkem, který je bude zastupovat při občansko-právním jednání ve věci
vykácení nebezpečných stromů,
ukládá odboru výstavby, životního prostředí a dopravy zajistit odborný posudek, který
zpracuje Agentura OPK Olomouc k posouzení zdravotního stavu dřevin v předmětné lokalitě
a o výsledku informovat RM 09/2008.
4. Kalkulace cen stravného Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace
(tisk R/412)

Usn. č.
R 833/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové
organizaci, pro žáky mateřské školy - od 01. 08. 2008.
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5. Nakládání s majetkem města
(tisk R/414)

Usn. č.
R 834/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ parcel
Pozemkový katastr, p. č. 4709, o výměře 5485 m2, k. ú. Kojetín, p. MB…, za cenu
102.629,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,
předloží k projednání ZM 09/08.

Usn. č.
R 835/07-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemků, p. č. 6314/1, ostatní plocha, o výměře
2811 m2, pozemku p. č. 6314/2, ostatní plocha, o výměře 558 m2 a stavby skladu, nezapsané
v katastru nemovitostí, postavené na pozemku p. č. 6314/1, v k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 836/07-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem části pozemku, p. č. 211/5, ost. plocha, o výměře 47 m2, k. ú. Kojetín,
pí. LM…, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zahrádka, za cenu 0,85,- Kč/m2/rok.

Usn. č.
R 837/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s budoucím bezúplatným převodem stavebních objektů z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví Města Kojetína - stavba „ Silnice II/367 Bedihošť - Kojetín, stavební
úpravy v km 5,146 - 23,279“:
SO 414 D1 Osvětlení upraveného přechodu
SO 414 D2 Osvětlení upraveného přechodu
SO 414 D4 Osvětlení upraveného přechodu, vše v obci a k.ú. Kojetín,
předloží k projednání a schválení ZM 09/08.

Usn. č.
R 838/07-08
Rada města po projednání
neschvaluje pronájem části pozemku, p. č. 5697/2, ost. plocha, za účelem rozšíření
zahrady, za cenu 0,85,- Kš/m2, k. ú. Kojetín
- manželům P…, část o výměře 40 m2 za zahradou p. č. 4236/6
- manželům Z…, část o výměře 40 m2 za zahradou p. č. 4236/5,
ukládá odboru majetku a investic města projednat s vlastníky sousedních zahrad v ulici
Sladovní možnost odkoupení výše uvedeného pozemku a informace předložit RM 08/08.

Usn. č.
R 839/07-08
Rada města po projednání
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku, p. č. st. 1946, zastavěná plocha a
nádvoří, za účelem výstavby garáže, k.ú. Kojetín, ul. Sladovní,
předloží k projednání ZM 09/08.
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6. Bytové záležitosti
(tisk R/415)

Usn. č.
R 840/07-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322,
Kojetín, Kojetín I-Město, pí. DJ…, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné 25,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává
v platnosti.

Usn. č.
R 841/07-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 14, vel. 3+1, Jana Peštuky 1321, Kojetín, Kojetín IMěsto, po manželech H…, výměnou p. RK…, za podmínky uhrazení zbývající částky
předplaceného čistého nájemného, nájmu na dobu určitou 1 roku, měsíční nájemné ve výši
věcně usměrňovaného nájemného 42,24,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 842/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s vyklizením a předáním bytu č. B7, vel. 3+kk, nájemce pí. JK…, v termínu do
31. 10. 2008,
ukládá správci bytového fondu zaslat nájemci bytu č. B7, vel. 3+kk, Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I-Město, pí. JK…, výzvu k vyklizení a předání bytu v termínu do
31. 10. 2008.

Usn. č.
R 843/07-08
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu bytu č.15, vel. 2+1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město,
nájemci p. ZČ…, výpovědí ze strany pronajímatele podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b)
občanského zákoníku, s výpověďní lhůtou 3 měsíce,
ukládá správci bytového fondu doručit p. ZČ…, písemnou výpověď v souladu
s ustanovením § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, s výpověďní lhůtou 3 měsíce.

Usn. č.
R 844/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost manželů K…,
ukládá tajemnici bytové komise odpovědět manželům K…, a informovat o podmínkách
pronájmu obecních bytů včetně informace o volném bytu v domě č. p. 1309 na ulici Sladovní,
Kojetín, Kojetín I-Město.

Usn. č.
R 845/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zápis z Komise pro otázky bydlení ze dne 14. 07. 2008.
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7. Návrh smlouvy o dílo na „Výměnu podlah PVC Fatra na MŠ Hanusíkova, Kojetín“
(tisk R/416)

Usn. č.
R 846/07-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy „Výměna podlah PVC Fatra na MŠ
Hanusíkova, Kojetín“ mezi objednatelem: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01
Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a
zhotovitelem: Petr ČECH, Pod Barbořinou 2456, 767 01 Kroměříž - zastoupeným panem
Petrem Čechem. Termín zhotovení je dohodnut na období od 28. 07. 2008 do 11. 08. 2008.
Celková cena, včetně DPH, činí 151.482,- Kč.
8. Návrh smlouvy o dílo na „Rekonstrukci rozvodů vody a umyvadlových stěn na MŠ
Hanusíkova, Kojetín“
(tisk R/417)

Usn. č.
R 847/07-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení zakázky „Rekonstrukce rozvodů vody a
umyvadlových stěn, vyvolaná havárií rozvodů vody, na MŠ Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín“
mezi objednatelem: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město,
zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a zhotovitelem: Petr PĚCHA, bří
Šmejdovců 1348, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město - zastoupeným panem Petrem Pěchou.
Termín zhotovení je dohodnut na období od 30. 06. 2008 do 17. 08. 2008. Celková cena bez
DPH činí 221.508,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).
9. Návrh smlouvy o dílo na „Venkovní a sadové úpravy v areálu hotelu Pivovar“
v Kojetíně (II. etapa)
(tisk R/418)

Usn. č.
R 848/07-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Venkovních a sadových úprav v areálu
hotelu Pivovar“ v Kojetíně mezi objednatelem: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752
01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a
zhotovitelem: Vasil Mádr, eko - VAS, Smetanova 184, 751 31 Lipník nad Bečvou zastoupeným panem Vasilem Mádrem - statutárním zástupcem společnosti. Termín zhotovení
je dohodnut na období od 23. 07. 2008 do 25. 08. 2008. Celková cena, včetně DPH, činí
256.483,30 Kč. Splatnost uvedené částky je prodloužena do září roku 2009.
10. Hodnocení výkonu státní správy za 1. pololetí roku 2008
(tisk R/419)

Usn. č.
R 849/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Hodnocení výkonu státní správy na MěÚ Kojetín za 1.pololetí roku 2008.

5
11. Vybudování městského kamerového dohlížecího systému
(tisk R/420)

Usn. č.
R 850/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s vybudováním městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a s dodáním
systému firmou Interal, s.r.o. Ostrava-Vítkovice,
souhlasí se zahájením realizace I. etapy budování MKDS, která zahrnuje umístění tří
kamerových bodů a dohlížecího centra na pracovišti Městské policie Kojetín v druhé polovině
roku 2008,
ukládá veliteli MP Kojetín předložit na jednání RM 08/08 harmonogram postupu prací,
včetně dofinancování této akce z rozpočtu MP.
12. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
12/A. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
(tisk R/421)

Usn. č.
R 851/07-08
Rada města po projednání
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20.000,- Kč na vybavení
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
schvaluje spolufinancování Městem Kojetínem ve stejné výši jako je výše příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obce ve výši 20.000,- Kč mezi
Olomouckým krajem a Městem Kojetín.
12/B. Zápisy z jednání komisí Rady města Kojetína

Usn. č.
R 852/07-08
Rada města po projednání

bere na vědomí
•

Zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 31. 03. 2008,
28. 04. 2008 a 28. 05. 2008,
• Zápis z jednání Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality
RM ze dne 16. 06. 2008,
12/C. Žádost o sponzorský dar - Kroměřížská dráha, občanské sdružení

Usn. č.
R 853/07-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Kroměřížská dráha, se sídlem
Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 22664823, DIČ: CZ22664823 ve výši
5.000,- Kč,
ukládá místostarostovi Ing. Jiřímu Šírkovi zajistit ve spolupráci s finančním odborem
finanční krytí daru.
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12/D. Manažerská smlouva č. 9 - II. čtvrtletí roku 2008 - odměny

Usn. č.
R 854/07-08
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměny jednateli společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění
úkolů za II. čtvrtletí roku 2008, dle Dodatku č. 9 Manažerské smlouvy,
ukládá jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. zvýšit kontrolu při údržbě a péči o
veřejnou zeleň, se zvláštním zřetelem na místní části Kovalovice a Popůvky.
12/E. Žádost o vydání souhlasu s převodem pozemků - Korfil a.s.

Usn. č.
R 855/07-08
Rada města po projednání
nesouhlasí s převodem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel
pozemkový katastr, p. č. 6756, o výměře 64.436 m2 a p. č. 6757, o výměře 8.319 m2, v k.ú.
Kojetín, zapsaných na LV č. 10001, ze společnosti Korfil a.s., Uzbecká 32, 625 00 Brno, na
společnost KORAGRO a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín,
ukládá starostovi města o této skutečnosti informovat předsedu představenstva firmy
Korfil a.s.
12/F. Jmenování člena Komise pro komunitní plánování RM Kojetína

Usn. č.
R 856/07-08
Rada města po projednání
jmenuje pí. Jiřinu Páleníkovou členkou Komise pro komunitní plánování Rady města
Kojetína.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města
Zápis provedla: Hana Rohová
V Kojetíně dne 18. 07. 2008

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

