USNESENÍ
z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
náměstí 2, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/615)

Usn. č.
R 1268/05-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 17.02.,
18.03., 22.04. a 29.04.2009.
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/616)

Usn. č.
R 1269/05-09
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03.04.2007,
19.06.2007, 24.06.2008, 28.01.2009 a 31.03.2009.
ukládá starostovi města zaslat stížnost na postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve věci odkoupení pozemků p.č. 158, zast. plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 a
p.č. 159, ost. Plocha o výměře 113 m2, k.ú. Popůvky u Kojetína.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/617)

Usn. č.
R 1270/05-09
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 16.06.2009.
5. Harmonogram úkolů k realizaci školské koncepce
(tisk R/629)

Usn. č.
R 1271/05-09
Rada města po projednání
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souhlasí s harmonogramem úkolů k realizaci školské koncepce,
ukládá ředitelům škol, odboru VVŠK a odboru MIM MěÚ Kojetín realizovat úkoly
stanovené v harmonogramu,
ukládá pracovní skupině odpovědné za realizaci úkolů informovat RM 01/2010 o plnění
úkolů k realizaci školské koncepce.
6. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Město Kojetín – Poskytnutí bankovního úvěru“
(tisk R/618A)

Usn. č.
R 1272/05-09
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Město Kojetín –
Poskytnutí bankovního úvěru“ uchazeči Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov, který byl
doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
na výše uvedenou zakázku.
7. Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
(tisk R/618)

Usn. č.
R 1273/05-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru č. 908/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, ve výši 13 mil. Kč, jejímž
předmětem je přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních zdrojů
na financování projektu (Rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, Čs. legií a
Dudíkova) a obdržením dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, a
splatností úvěru ke dni 31. 05. 2010,
předloží návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ke schválení
zastupitelstvu města dne 27.05.2009.
8. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 4/2009
(tisk R/638)

Usn. č.
R 1274/05-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2009 dle přílohy č. 1 tisku R/638
18 879,71 tis. Kč
• příjmy
• výdaje
21 999,71 tis. Kč
• financování
3 120,00 tis. Kč,
předloží rozpočtové opatření č. 4/2009 ke schválení zastupitelstvu města dne 27.05.2009.
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9. Návrh na uložení odvodu z investičního fondu MŠ a navýšení příspěvku na provoz
MŠ
(tisk R/620)

Usn. č.
R 1275/05-09
Rada města po projednání
ukládá Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu ve výši
90 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy tisku R/620,
schvaluje Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku na provoz na
rok 2009 ve výši 90 tis. Kč.
10. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 3/2009
(tisk R/619)

Usn. č.
R 1276/05-09
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 ve výši 270,00 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/619 .
11. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2009
(tisk R/621)

Usn. č.
R 1277/05-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2009 mezi
Městem Kojetínem a firmou OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, tř. Svobody 956/31, za cenu
65.000,- Kč bez DPH.
12. Návrh OZV města Kojetína č. 3/2009 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
(tisk R/622)

Usn. č.
R 1278/05-09
Rada města po projednání
souhlasí s upravenou výší poplatků, obsažených v návrhu Obecně závazné vyhlášky města
Kojetína č. 3/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
předloží návrh uvedené OZV k projednání zastupitelstvu města dne 16.06.2009.
13. Pronájem nebytových prostor – parkovací místo
(tisk R/624, R/624A)

Usn. č.
R 1279/05-09
Rada města po projednání
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souhlasí s podanou výpovědí nájmu z parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu
č.p. 1309 v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, manželů Z. a R. M. …, dohodou
k 31.05.2009.

Usn. č.
R 1280/05-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 22.10.2007 mezi Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a Bartákem Zdeňkem, s.r.o.,
Samostatnosti 1181, Holešov, s účinností od 01.06.2009.
14. Dodatek k mandátní smlouvě – správa hřbitova
(tisk R/635)

Usn. č.
R 1281/05-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku k Mandátní smlouvě pro zajištění výkonu správy hřbitova
v Kojetíně I – Město a Kojetína III – Kovalovice s firmou TECHNIS Kojetín, spol. s.r.o, za
účelem zpřístupnění a provozování WC pro veřejnost v budově Obřadní síně v Kojetíně.
15. Použití finančních prostředků z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“
(tisk R/625)

Usn. č.
R 1282/05-09
Rada města po projednání
schvaluje dle Čl. 6, odst. 6, písm. a) Pravidel pro tvorbu a použití účelových prostředků
,,Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“, že pro rok 2009 nebude vyhlášeno výběrové řízení
pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“
dle důvodové zprávy TISKU R/625,
ukládá odboru MIM zajistit za Město Kojetín podání žádosti na poskytnutí půjčky z ,,Fondu
rozvoje bydlení Města Kojetína“ na zateplení fasády a výměnu oken, včetně vstupních dveří,
na domě Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – Město, v termínu do 10.06.2009,
ukládá odboru MIM předložit na jednání rady města dne 16.06.2009 a jednání zastupitelstva
města dne 16.06.2009 návrh na poskytnutí půjčky z ,,Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“
Městu Kojetín na zateplení fasády a výměny oken včetně vstupních dveří na domě Jana
Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – Město.
16. Nakládání s majetkem města
(tisk R/626)

Usn. č.
R 1283/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ parcel
Pozemkový katastr, p. č. 365/6, k.ú. Kojetín, areál koupaliště, o výměře 1 m2, p. K. H. …,
za účelem umístění stánku na cukrovou vatu, na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009, za
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cenu 100,- Kč/den provozu, včetně uložení stánku v objektu koupaliště vždy po skončení
denního prodeje, kdy spotřeba el. energie bude řešena po ukončení dohodnuté doby nájmu na
základě předloženého záznamu o provozu stánku.

Usn. č.
R 1284/05-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Kojetínem a ČEZ Distribuce a.s. Teplická, Děčín, kdy předmětem smlouvy je sjednání
podmínek pro uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci“ KOJETÍN –
TRŽNÍ PTÁČEK – PŘELOŽKA NNV“ na dotčených pozemcích 5763/1, 5763/2, 5682/4,
k.ú. Kojetín, dle přílohy tisku R/626.

Usn. č.
R 1285/05-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 4, kdy pozemek p. č. 4233/9,
ostatní plocha, k.ú. Kojetín, je zatížen stavbou „ Kojetín, Sladovní – kabel NN“, v rozsahu
GP č. 1332/122/2008, ze dne 11. 3. 2009, dle přílohy tisku R/626.

Usn. č.
R 1286/05-09
Rada města po projednání
nesouhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kojetín (bývalý areál ŠS):
p. č. st. 1653/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m2
p. č. st. 1888/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 m2
p. č.
896/2, ostatní plocha, o výměře 11371 m2,
p. č.
896/12, ostatní plocha, o výměře 72 m2
p. č.
896/25, ostatní plocha, o výměře 92 m2
896/34, ostatní plocha, o výměře 72 m2
p. č.
p. č.
896/35, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
firmě HG STYLE s.r.o., Závodí 426, Kojetín,
nesouhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kojetín:
p. č.
896/27, ostatní plocha, o výměře 101 m2
p. č.
896/28, ost. plocha, o výměře 2499 m2
manželům J. a M. O. …,
nesouhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kojetín:
p. č. 2389/2, orná půda, o výměře 86 m2, panu J. M. …,
předloží prodej pozemků k projednání a schválení ZM 06/2009, dle přílohy č. 4 důvodové
zprávy tisku R/626.

Usn. č.
R 1287/05-09
Rada města po projednání

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 212/2, ost. plocha, k.ú.
Kovalovice u Kojetína, o výměře cca 330 m2 , za účelem zřízení zahrady k RD č.p. 85.
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Usn. č.
R 1288/05-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje budovy bez čp/če se třemi garážemi,
postavenými na pozemcích p. č. st. 1733/1, 1733/2, 1733/3 a pozemků p. č. st. 1733/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 , p. č. st. 1733/2, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 18 m2, p. č. st. 1733/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, vše v k.ú.
Kojetín, ul. Rumunská.
17. Pronájem nebytových prostor – poliklinika
(tisk R/627)

Usn. č.
R 1289/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem garáže č. 226 o výměře 19,50 m2 v areálu polikliniky, v ulici 6. května
č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město manželům R. …, za nájemné ve výši 9.000,- Kč/rok +
19% DPH, od 1.6.2009 na dobu neurčitou.

Usn. č.
R 1290/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem kanceláře (bývalá čekárna dětského zubního oddělení) + WC o celkové
výměře 30 m2 v budově polikliniky, v ulici 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město
centru sociální péče KAPPA-HELP, nám. Přerovského povstání č.p. 1, Přerov, IČO:
66743192, DIČ:CZ 66743192, za nájemné 0,- Kč/rok, zálohy na služby 0,- Kč/rok, od
1.9.2009 na dobu neurčitou.
18. Vyhodnocení divadelní přehlídky
(tisk R/631)

Usn. č.
R 1291/05-09
Rada města po projednání
bere na vědomí závěrečné hodnocení akce 17. ročníku Přehlídky amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín 2009, dle důvodové zprávy tisku R/631.
19. Organizační zajištění Kojetínských hodů 2009
(tisk R/632)

Usn. č.
R 1292/05-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o organizačním zajištění Kojetínských hodů 2009 a
Kojetínského hudebního léta 2009, dle důvodové zprávy tisku R/632.
20. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/628)
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Usn. č.
R 1293/05-09
Rada města po projednání

neschvaluje
•
•

poskytnutí peněžitého daru organizaci Sociální služby města Kroměříže, příspěvková
organizace, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž, IČ:71193430 – jako příspěvek na
činnost organizace v r. 2009 (příspěvek na občana původem z města Kojetína)
poskytnutí peněžitého daru Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientaci ČR, o.s. NIPI ČR, Krajská organizace Olomouckého
kraje, o.s. Kosmonautů 8, Olomouc, IČ: 70912068 - na udržení metodické podpory a
konzultační činnosti v r. 2009 pro stavební úřad MěÚ Kojetín.

Usn. č.
R 1294/05-09
Rada města po projednání

schvaluje
•
•

poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč Klubu stomiků o.s. Přerov, Čapka
Drahlovského 13, Přerov, IČ: 47184558 – na činnost v roce 2009
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,-Kč Sportovnímu klubu R.K. Božkov o.s.,
Hanusíkova 668, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 22692215 – jako příspěvek na konání
třetího ročníku hudebního festivalu Božkov fest, 18.07.2009.

21. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
(tisk R/630)

Usn. č.
R 1295/05-09
Rada města po projednání
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 150.000,- Kč na
částečnou úhradu výdajů na zajištění a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů,
schvaluje spolufinancování obce ve výši 150.000,- Kč,
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci a opravu
požární techniky JSDH Kojetín ve výši 150.000,- Kč mezi Olomouckým krajem a Městem
Kojetínem,
bere na vědomí žádost Václava Baďury, velitele JSDH Kojetín, o posílení rozpočtu na
dofinancování nákupu jetého dopravního automobilu, ze dne 14.05.2009,
schvaluje pořízení dopravního automobilu dle varianty B) důvodové zprávy tisku R/630.
22. Bytové záležitosti
(tisk R/623)

Usn. č.
R 1296/05-09
Rada města po projednání
souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. 24, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322,
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemkyně paní B. K. …, dohodou ke dni 18.05.2009.
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Usn. č.
R 1297/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 24, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322,
Kojetín, Kojetín I – Město, po paní Košacké, paní V. T. …, za podmínky nájmu na dobu
neurčitou, smluvní měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z..

Usn. č.
R 1298/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 7, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322,
Kojetín, Kojetín I – Město, po panu O., manželům J. a M. N. …, za podmínky nájmu na dobu
neurčitou, smluvní měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z..

Usn. č.
R 1299/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+1, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I –
Město, po paní B. , žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí
1. manželé K. a O. Ž. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
2. výměnou manželé M. a O. T. …, byt č. 11, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců,
smluvní měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1300/05-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 7, vel. 2+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I –
Město, po panu R., žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí
1. M. H. …,
2. M. a Š. H. …,
za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 35,-- Kč/m2, smluvní
úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1301/05-09
Rada města po projednání
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schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z obecních bytů v majetku Města Kojetína na
další období, s účinností od 1. ledna 2010, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
23. Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. –financování; změna stanov společnosti Pivovarský
hotel Kojetín s r.o.
(tisk R/633)

Usn. č.
R 1302/05-09
Rada města po projednání
souhlasí s úhradou ztráty společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. ve výši 2.964.795, 52
Kč - vytvořené činností v roce 2008, z rozpočtu Města Kojetína a předloží tento návrh ZM
06/2009,
ukládá finančnímu odboru zpracovat návrh rozpočtového opatření pro jednání ZM 06/2009,
řešící pokrytí uvedené ztráty z rozpočtu Města Kojetína, s použitím volných finančních
prostředků v rámci celkového rozpočtu na rok 2009.
24. Obměna výzbroje Městské policie Kojetín
(tisk R/634)

Usn. č.
R 1303/05-09
Rada města po projednání
souhlasí se zakoupením tří pistolí GLOCK 17 pro Městskou policii Kojetín dle důvodové
zprávy tisku R/634.
25. Veřejná služba
(tisk R/637)

Usn. č.
R 1304/05-09
Rada města po projednání
schvaluje, v souladu s § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, realizaci veřejné služby pro občany města Kojetína s účinností od
01.07.2009, dle důvodové zprávy tisku R/637,
schvaluje zřízení jednoho nového pracovního místa s celým pracovním úvazkem na odboru
SV – veřejně prospěšné práce, kdy náplní tohoto pracovního místa bude organizace veřejné
služby ve městě Kojetíně, dle důvodové zprávy tisku R/637,
ukládá tajemnici MěÚ a vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ zabezpečit realizaci výkonu
veřejné služby ve městě Kojetíně s účinností od 01.07.2009,
ukládá starostovi města uzavřít dohodu mezi Městem Kojetínem a firmou Technis Kojetín
spol. s r.o. o spolupráci při výkonu veřejné služby.
26. Zřízení výchovně rekreačního tábora
(tisk R/636)

10

Usn. č.
R 1305/05-09
Rada města po projednání
zřizuje výchovně rekreační tábor v rámci sociálně-právní ochrany dětí v termínu od 27.
července do 2. srpna 2009 v Beskydech,v lokalitě Hutisko – Solanec,
bere na vědomí organizační zajištění výše uvedeného tábora odborem sociálních věcí
MěÚ Kojetín, zřizovaného v souladu § 39, odst. 1) písm. d) a § 43 zákona č.359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
27. Aktuální informace, náměty připomínky členů RM
27/A. Zápisy z jednání komisí RM

Usn. č.
R 1306/05-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
-

zápis z jednání Komise školství a kultury Rady města Kojetína ze dne 28.04.2009
zápis z jednání Komise pro bytové otázky Rady města Kojetína ze dne 13.05.2009
zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti Rady města Kojetína ze dne
30.03.2009.

27/B. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

Usn. č.
R 1307/05-09
Rada města po projednání
souhlasí se záměrem zřídit při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov
přípravnou třídu,
ukládá vedoucí odboru VVŠK požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o souhlas se
zřízením přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov.
27/C. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Kojetínem k 01.06.2009
(tisk R/639)

Usn. č.
R 1308/05-09
Rada města po projednání
stanovuje platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín
s účinností od 01.06.2009 dle tisku R/639.
27/D. Petice obyvatel domu č.p. 1299 a č.p. 1300, Polní ulice, Kojetín

Usn. č.
R 1309/05-09
Rada města po projednání
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bere na vědomí petici obyvatel domu č.p. 1299 a č.p. 1300 z Polní ulice v Kojetíně, ze dne
10.05.2009, jejímž předmětem je stavba dětského hřiště v této lokalitě,
ukládá místostarostovi Ing. Šírkovi řešit podněty vycházející z výše uvedené petice a o
jejich řešení informovat v petici uvedenou kontaktní osobu pro doručení odpovědi.
27/E. Dodatek č. 10 k manažerské smlouvě

Usn. č.
R 1310/05-09
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 10 k manažerské smlouvě, stanovující úkoly a výši odměn jednatele
společnosti Technis Kojetín s.r.o. v roce 2009.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla: Michaela Daňková
V Kojetíně dne 27. května 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

