USNESENÍ
z 49. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2008
ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
2. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s.
(tisk R/517)

Usn. č.
R 1022/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy č. 1883093339, jejímž předmětem je přijetí
kontokorentního úvěru ve výši 7 mil. Kč u České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 od 21. 12. 2008 do 20. 12. 2009,
předloží návrh na uzavření úvěrové smlouvy č. 1883093339 ke schválení zastupitelstvu
města dne 10. prosince 2008.
3. Výhled toku finančních prostředků do konce roku 2008
(tisk R/různé)

Usn. č.
R 1023/12-08
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu vedoucí finančního odboru o finanční situaci Města Kojetína k
10.12. 2008.
4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/519)

Usn. č.
R 1024/12-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce a o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi Městem Kojetínem a
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., v souvislosti se stavbou „Kanalizace Popůvky
- odvedení odpadních vod ČOV Kojetín“ na zatížených pozemcích vedených ve zjednodušené
evidenci - původ parcel PK, p. č. 6587/3, 1337, 1338/1, 6755, 1336, vše v k. ú. Kojetín, kdy
část I. - Smlouva o výpůjčce, bude uzavřena na dobu určitou, v r. 2009 - 2010, bezúplatně,
v rozsahu, dle katastrální situace na pozemcích dotčených stavbou, část II. - Smlouva o
budoucí smlouvě bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu
25,- Kč/bm, v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven po dokončení stavby a
dále za podmínek uvedených ve smlouvě.
- v případě, že po dobu zveřejnění záměru, během 15-ti dnů nebudou podány občany žádná
vyjádření k uvedenému oznámení (námitky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
atd. )

schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva
odpovídající věcnému břemeni mezi Městem Kojetínem a společností Vodovody a kanalizace
Přerov, a.s., v souvislosti se stavbou „Kanalizace Popůvky - odvedení odpadních vod ČOV
Kojetín“ na zatížených pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel PK,
p. č. 6587/3, 1337, 1338/1, 6755, 1336, vše v k. ú. Kojetín, kdy část I. - Smlouva o výpůjčce,
bude uzavřena na dobu určitou, v r. 2009 - 2010, bezúplatně, v rozsahu, dle katastrální situace
na pozemcích dotčených stavbou, část II. - Smlouva o budoucí smlouvě bude uzavřena na
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 25,- Kč/bm, v rozsahu geometrického plánu, který
bude vyhotoven po dokončení stavby a dále za podmínek uvedených ve smlouvě.
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(tisk R/520)

Usn. č.
R 1025/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
6/A. Zápis ze zasedání komise životního prostředí a zemědělství

Usn. č.
R 1026/12-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM ze dne
24. 11. 2008,
schvaluje Plán práce komise životního prostředí a zemědělství na rok 2009.
6/B. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou,
náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín
(tisk R/521)

Usn. č.
R 1027/12-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 20, vel. 0+1, v DPS náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I-Město, panu MCh…, na dobu určitou, tj. po dobu plnění podmínek, smluvní
měsíční nájemné ve výši 25,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce je
stanovena v souladu s pravidly pro přidělování bytů občanům sociálně vyloučeným
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem ve výši dvojnásobku čistého měsíčního
nájemného. Splátky kauce budou ve výši 1.000,- Kč měsíčně, to vše dle důvodové zprávy
tisku R/521.

6/C. Zápis do kroniky města Kojetína za rok 2006

Usn. č.
R 1028/12-08
Rada města po projednání
schvaluje zápis do kroniky města Kojetína za rok 2006.
6/D. Průběh prací na investičních akcích města s výhledem do konce roku 2008

Usn. č.
R 1029/12-08
Rada města po projednání
bere na vědomí informace vedoucího odboru majetku a investic města o průběhu prací na
investičních akcích města s výhledem do konce roku 2008.

Ing. Mojmír Haupt, v. r.
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková, v. r.
V Kojetíně dne 10. prosince 2008

Ing. Jiří Šírek, v. r.
místostarosta města

