USNESENÍ
z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009
ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/703)

Usn. č.
R 1474/10-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 22.04.,
29.04. a 30.09. 2009.
3. Termíny svatebních obřadů
(tisk R/710)

Usn. č.
R 1475/10-09
Rada města po projednání
schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci.
4. Vnitřní směrnice – Bezpečnostní politika a Informační koncepce v oblasti
Informačního systému Městského úřadu Kojetín
(tisk R/709)

Usn. č.
R 1476/10-09
Rada města po projednání
schvaluje Vnitřní směrnice Města Kojetína v oblasti Informačního systému Městského
úřadu Kojetín
- Bezpečnostní politika
- Provozně bezpečnostní dokumentace (Systémová bezpečnostní příručka; Činnost
bezpečnostního správce; Bezpečnostní směrnice pro uživatele)
- Informační koncepce,
ukládá starostovi města a tajemnici Městského úřadu Kojetín zpracovat harmonogram úkolů
k zajištění bezpečnostní politiky informační koncepce dle schválených vnitřních směrnic,
zajistit jejich realizaci a 1x ročně jejich realizaci vyhodnotit.
5. Rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2009
(tisk R/704)

Usn. č.
R 1477/10-09
Rada města po projednání
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bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetína za I. a II.
čtvrtletí 2009 dle tisku R/704 včetně informací o naplňování sdílených daní.
6. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2009
(tisk R/705)

Usn. č.
R 1478/10-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č.13/2009 dle přílohy č. 1 tisku R/705
• příjmy
-6 758,23 tis. Kč
• výdaje
-6 758,23 tis. Kč

schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2009 dle přílohy č. 2 tisku R/705 – přesuny
předloží rozpočtové opatření č. 13/2009 dle přílohy č. 1 zastupitelstvu města ke schválení
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2009
(tisk R/705A)

Usn. č.
R 1479/10-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 14/2009 dle přílohy č. 1 tisku R/705/A
• financování 700 tis. Kč
• výdaje
700 tis. Kč
předloží rozpočtové opatření č. 14/2009 dle přílohy č. 1 zastupitelstvu města ke schválení.
8. Návrh na přijetí krátkodobého investičního úvěru na profinancování dotace
k projektu od České spořitelny
(tisk R/706)

Usn. č.
R 1480/10-09
Rada města po projednání

souhlasí:

•
•

s přijetím krátkodobého investičního úvěru na předfinancování dotace
k projektu „Víceúčelová multimediální učebna“ od České spořitelny a.s.,
ve výši 3,000.000,00 Kč s dobou splatnosti do 31. 3. 2010
se způsobem zástavy úvěru – rozpočtem města, tj. budoucími příjmy.

9. Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.
(tisk R/706A)

Usn. č.
R 1481/10-09
Rada města po projednání
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souhlasí:

• s přijetím kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s., ve výši
7,000.000,00 Kč s dobou splatnosti do jednoho roku od poskytnutí
(obnova stávajícího KTK-úvěru) na překlenutí nedostatku finančních
prostředků v průběhu roku při nerovnoměrném naplňování daňových
příjmů městu
• se způsobem zástavy úvěru – rozpočtem města, tj. budoucími příjmy.

10. Nakládání s majetkem města
(tisk R/707, R/707A)

Usn. č.
R 1482/10-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, č. IV
–12 –8004305, mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a.s., kdy pozemek p. č. 5718/1,
ost. plocha, k.ú. Kojetín, bude zatížen stavbou „ Kojetín, Tvorovská – K. NNK“ za účelem
napojení RD na p. č. 328/9.

Usn. č.
R 1483/10-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 483/21,
Přerov a Městem Kojetínem, kdy pozemek v k.ú. Popůvky u Kojetína, p. č. 145 a pozemky
vedené ve zjednodušené evidenci – původ parcel PK p. č. 537, 520/3 a 520/5 a pozemek
v k.ú. Kojetín, vedený ve zjednodušené evidenci - původ parcel PK p. č. 5773, budou
dotčeny stavbou „Kanalizace Popůvky – odvedení odpadních vod na ČOV Kojetín“.

Usn. č.
R 1484/10-09
Rada města po projednání
bere na vědomí nové podstatné informace, zjištěné na základě místního šetření,
prováděného k doplnění žádosti o odprodej části pozemku p.č. 2823 v k. ú. Kojetín, dle
důvodové zprávy,
ukládá odboru MIM zajistit provedení geometrického zaměření pozemku p. č. 2823, v k. ú.
Kojetín a vytyčení nově zjištěných hranic pozemků.

Usn. č.
R 1485/10-09
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku p. č. 896/29, ostatní plocha, k.ú. Kojetín, areál ŠS, za cenu
50,- Kč/m2, J.O. a M. O. …,
ukládá odboru MIM oslovit další dva vlastníky pozemku v areálu bývalého školního statku
s nabídkou o odprodej, informaci o výsledku jednání předložit ZM 12/2009.
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Usn. č.
R 1486/10-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru – uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IE-12-8001597 mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
Teplická 874/8, kdy pozemky p. č. st. 88,5754/4, 577O/5, 5770/13, 5769, 5759/3, k.ú. Kojetín
budou dotčeny stavbou „Kojetín, Husova – rekonstrukce NNK“
11. Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit ve městě Kojetín
(tisk R/714)

Usn. č.
R 1487/10-09
Rada města po projednání
souhlasí se strategií řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit ve městě
Kojetíně,
předloží záměr řešení situace ve vyloučených romských lokalitách ve městě k projednání
ZM 10/2009.
12. Bytové záležitosti
(tisk R/708, R/708A, R/708B)

Usn. č.
R 1488/10-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 18, vel. 1+0, na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I – Město, po p. Ch., paní E. J. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní
nájemné ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z..

Usn. č.
R 1489/10-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavření dohody o uznání a splácení dluhu na úhradu dlužné částky na nájemném
a úhradách za služby s nájmem spojenými mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I – Město, a manž. O. a M. T. …, s měsíční splátkou ve výši 1000,-- Kč.

Usn. č.
R 1490/10-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 11, vel. 1+0, na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I – Město, manž. O. a M. T. …, od 01.11.2009, za podmínek nájmu na dobu určitou 1
měsíc, smluvní měsíční nájemné ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
kauce zůstává v platnosti a za podmínky, že do 20. dne aktuálního měsíce bude uhrazena
částka ve výši nájmu na aktuální měsíc spolu se splátkou dle dohody o uznání a splácení
dluhu. Při splnění stanovených podmínek bude nájemní smlouva prodloužena před uplynutím
sjednané doby nájmu na další období 1 měsíce.
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Usn. č.
R 1491/10-09
Rada města po projednání
odkládá projednání podmínek novým nájemcům obecních bytů v Domech s pečovatelskou
službou v Kojetíně na RM 11/2009.

Usn. č.
R 1492/10-09
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1469/09-09 ze dne 30.09.2009 ve znění: schvaluje pronájem obecního
bytu č. 1, vel. 1+1, Padlých hrdinů 976, Kojetín, Kojetín I – Město, po uplynutí sjednané doby
nájmu, paní Y. M. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní nájemné 35,-Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává v platnosti a za podmínky, že
v termínu do 12.10.2009 budou uhrazeny veškeré pohledávky vůči Městu Kojetínu osobami
spolubydlícími,
schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 1+1, Padlých hrdinů 976, Kojetín, Kojetín I –
Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, paní Y. M. …, za podmínky nájmu na dobu určitou
6 měsíců, smluvní nájemné 33,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce
zůstává v platnosti.

Usn. č.
R 1493/10-09
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7 v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín IMěsto, nájemci paní J. M., výpovědí ze strany pronajímatele podle ustanovení § 711 pdst. 2
písm. b) o. z., s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
13. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce
2009/2010
(tisk R/711)

Usn. č.
R 1494/10-09
Rada města po projednání
schvaluje předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby
na místních komunikacích v zimním období 2009/2010,
ukládá jednateli společnosti TECHNIS Kojetín s r.o. zabezpečit realizaci schváleného plánu
v plném rozsahu.
14. Návrh Provozního řádu sportovně rekreačního areálu ulice Polní
(tisk R/713)

Usn. č.
R 1495/10-09
Rada města po projednání
schvaluje Provozní řád sportovně rekreačního areálu ulice Polní, Kojetín, s účinností od
01.03.2010.

6
15. Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště
(tisk R/713A)

Usn. č.
R 1496/10-09
Rada města po projednání
bere na vědomí návrh smlouvy o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti
dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 1176-7) – identifikační číslo
hřiště:08-15-0080-0 mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín,
IČO:00301370, DIČ: CZ 00301370 a Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 51101
Turnov, IČO: 47470712, DIČ: CZ 47470712,
ukládá odboru MIM projednat s firmou Tomovy parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11
podmínky k uzavření smlouvy dle důvodové zprávy tisku R/713 A.
16. Vyhodnocení Kojetínských hodů 2009
(tisk R/712)

Usn. č.
R 1497/10-09
Rada města po projednání
bere na vědomí Závěrečnou zprávu – Kojetínské hody 2009 a Kojetínské hudební léto
2009.
17. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřízených městem Kojetín a
ředitelce MěKS
(tisk R/715)

Usn. č.
R 1498/10-09
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem dle
tisku R/715.
18. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
18/A. Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti

Usn. č.
R 1499/10-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 07.09.2009.
18/B. Prodloužení období zřízených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
v Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace

Usn. č.
R 1500/10-09
Rada města po projednání
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schvaluje prodloužení období zřízených pracovních míst (1,5 pracovních míst) v rámci
veřejně prospěšných prací u Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, do 30.
11. 2009.
18/C. Žádost o zřízení vlakové zastávky „Sever“ v Kojetíně

Usn. č.
R 1501/10-09
Rada města po projednání
ukládá místostarostovi Ing. Šírkovi projednat s R. K. stanovisko RM k předložené žádosti o
zřízení vlakové zastávky „Sever“ v Kojetíně.
19. Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvkovou organizaci
(tisk R/716)

Usn. č.
R 1502/10-09
Rada města po projednání
souhlasí s přijetím daru (televize do víceúčelové klubovny) do vlastnictví příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, dle důvodové zprávy tisku R/716.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Hana Rohová v.r.
V Kojetíně dne 21. října 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

