USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. ledna 2009
v 15:00 hodin v zasedací místnosti, Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/542/A)

Usn. č.
R 1060/01-09
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03. 04. 2007, 19.
06. 2007, 24. 06. 2008 a 10.12.2008

ukládá vedoucímu odboru MIM projednat s ředitelem ÚPZSM pracoviště Přerov, plnění
usnesení č. 57/04-07 a informace předložit na RM 03/09

schvaluje opatření uvedená v důvodové zprávě tisku R/542, vedoucí ke snížení provozní
ztráty společnosti Pivovarský hotel Kojetín, s.r.o. v roce 2009 o 750 tis. Kč oproti roku 2008.
předloží plnění usnesení ZM 01/09.
3. Rozpočtové o patření č. 12
(tisk R/537)

Usn. č.
R 1061/01-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2008 ve výši 2 644,32 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku
R/537 (proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce)

předloží rozpočtové opatření č. 12/2008 dle přílohy č. 1 tisu R/537 zastupitelstvu města
ke schválení dne 28. 1. 2009
bere na vědomí změnu rozpočtu – přesuny rozpočtových prostředků v rámci již
schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008 (příloha č. 2 tisku R/537).
4. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2009
(tisk R/538)

Usn. č.
R 1062/01-09
Rada města po projednání

souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 909 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení
(povodňový) do rozpočtu Města Kojetína, určených na financování oprav bytového fondu
ve vlastnictví města, které jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2009.

souhlasí s návrhy rozpočtů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 tisku R/538
•
•
•
•
•

Města Kojetína na rok 2009
Sociálního fondu na rok 2009
Ekologického fondu na rok 2009
Prevence kriminality na rok 2009
Fondů rozvoje bydlení na rok 2009

bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011
předloží převod finančních prostředků, návrhy rozpočtů na rok 2009 a rozpočtový výhled
zastupitelstvu města dne 28. ledna 2009 k projednání.
5. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP aPČR
(tisk R/539)

Usn. č.
R 1063/01-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě, o činnosti Městské policie
Kojetín a PČR Kojetín v roce 2008

předloží zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě, činnosti Městské policie Kojetín a
PČR Kojetín v roce 2008 ZM 01/09 k projednání.
6. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín
(tisk R/540)

Usn. č.
R 1064/01-09
Rada města po projednání
souhlasí s Dodatkem č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové
organizace

předloží Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové
organizace, ke schválení ZM 01/09.
7.Stanovení výše úhrady za poskytování pečovatelské služby
(tisk R/541)

Usn. č.
R 1065/01-09
Rada města po projednání
schvaluje výši úhrad za poskytování pečovatelské služby s účinností od 1.2.2009
dle důvodové zprávy tisku R/541.

8. Bytové záležitosti
(tik R/543)

Usn. č.
R 1066/01-09
Rada města po projednání
souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. 15, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemce paní M. K., dohodou ke dni 31.1.2009.
9. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
9/A. Nakládání s majetkem města

Usn. č.
R 1067/01-09
Rada města po projednání
doplňuje usnesení RM č. R 1038/01-09
souhlasí s prodejem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ parcel PK p.
č. 740/1 na ul. Dvořákova:
- výhradně za účelem individuální bytové výstavby, v rozsahu architektonické studie
Ing. Petra Leinerta, Schweitzerova 19, Olomouc
- prodej výše uvedeného pozemku konkrétnímu zájemci bude schválen ZM a ten bude
mít právo uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kdy od podpisu této smlouvu
musí kupující požádat o stavební povolení nejpozději do jednoho roku
- skutečný prodej, tj. uzavření kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí bude
proveden až po předložení výpisu z KN, osvědčující zápis rozestavěné stavby, tj.
vybudování minimálně prvního nadzemního podlaží, z důvodu zamezení koupě
pozemku ke spekulacím
- „hrubá stavba“ musí být vybudována do 2 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě
- náklady na vydání územního rozhodnutí a stavební povolení, stejně jako veškeré další
náklady a investice zajišťují a hradí jednotliví stavebníci
Pokud kupující nesplní výše uvedené podmínky v určené lhůtě bude prodávající
požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ neplnění.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek si prodávající vyhrazuje právo odstoupit
od této smlouvy a uplatnit případně dohodnuté sankce.
9/B. Návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2009 Charitě Kojetín

Usn. č.
R 1068/01-09
Rada města po projednání

souhlasí:
–
–

s poskytnutím peněžité dotace na rok 2009 pro Charitu Kojetín v rámci
schváleného rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč
s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžité dotace dle přílohy tisku

předloží:
–

–

návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2009 pro Charitu Kojetín
ve výši 100.000,- Kč ke schválení zastupitelstvu města dne 28. ledna
2009
návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité dotace dle přílohy
tisku ke schválení zastupitelstvu města dne 28. ledna 2009.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla: Hana Rohová v.r.
V Kojetíně dne 19. ledna 2008

Ing. Jiří Šírek v.r
místostarosta města

