USNESENÍ
z 66. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. listopadu 2009
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/718)

Usn. č.
R 1508/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 16.06.,
12.08., 30.09., 21.10. a 04.11.2009.
3. Plnění usnesení zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/719)

Usn. č.
R 1509/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03.04.2007,
19.06.2007, 31.03.2009, 16.06.2009, 08.09.2009 a 26.10.2009.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/720)

Usn. č.
R 1510/11-09
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 08.12.2009.
5. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2010
(tisk R/721)

Usn. č.
R 1511/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2010 dle důvodové
zprávy tisku R/721,
ukládá komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2010 předložit v lednu 2010
radě města a finančnímu výboru zastupitelstva města návrh vyrovnaného rozpočtu.

2
6. Rozpočtové provizorium Města Kojetína na období leden 2010
(tisk R/722)

Usn. č.
R 1512/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým provizoriem Města Kojetína na období leden 2010
•
běžné výdaje
6,5 mil. Kč
•
příjmy
6,5 mil. Kč
souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria potřebnými k zajištění plynulosti hospodaření
Města Kojetína dle důvodové zprávy tisku R/722,
předloží rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria ke schválení
zastupitelstvu města dne 8. prosince 2009.
7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/723, R/723A)

Usn. č.
R 1513/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem a p. J. K. …, kdy
předmětem daru jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p. č. st. 415, o výměře 128 m2 a p. č. 624 o výměře 823 m2, k.ú.
Kojetín, ve vlastnictví p. J. K.,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1514/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy Mezi Městem Kojetínem a p. J. Ř. …, kdy
předmětem převodu je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr (PK) p. č. 626 o výměře 838 m2, k.ú. Kojetín, ve vlastnictví p. J. Ř.,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1515/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2389/2, orná půda, o výměře 86 m2, k.ú Kojetín,
manželům P. M. a J. M. …, za cenu 5,- Kč/m2,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1516/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kojetín:
- p. č. st. 1653/7, zast, plocha a nádvoří, o výměře 46 m2……za cenu 30,- Kč/m2
- p. č. st 1888/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 209 m2… za cenu 30,- Kč/m2,
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-

p. č. 896/2, ost. plocha, o výměře 11371 m2….. …………… za cenu 50,- Kč/m2
p. č.896/12, ost.plocha, o výměře 72 m2 ……………………. za cenu 30,- Kč/m2
p. č. 896/25, ost. plocha, o výměře 92 m2…………………… za cenu 30,- Kč/m2
p. č. 896/34, ost. plocha, o výměře 72 m2……… …………… za cenu 30,- Kč/m2
p. č. 896/35, ost. plocha, o výměře 11 m2…………………… za cenu 30,- Kč/m2

firmě HG Style s.r.o., Závodí 426, Kojetín,
ukládá odboru MIM projednat s vlastníky pozemků v areálu bývalého školního statku
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s právem chůze a jízdy pro všechny žadatele o
odkoupení výše uvedených pozemků,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1517/11-09
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1485/10-09, ze dne 21. 10. 2009, kdy text: souhlasí: s prodejem pozemku
p. č. 896/29, ost. plocha, k.ú. Kojetín, areál ŠS, za cenu 50,- Kč/m2, manželům J.O. a M.O… ,
bude nahrazen textem:
souhlasí s prodejem pozemků p. č. 896/28, ost. plocha, 2499 m2, za cenu 50,- Kč/m2
a prodejem pozemku p. č. 896/27, ost. plocha, o výměře 101 m2, za cenu 5,- Kč/m2, k.ú.
Kojetín, areál ŠS, manželům J. O. a M. O. …,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1518/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informací, že p. B. bere zpět svou žádost o odprodej části pozemku p. č.
2823, ostatní plocha z majetku města, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1519/11-09
Rada města po projednání
schvaluje 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, dle
důvodové zprávy tisku R/723, bod 7, kdy pozemky p. č. st. 88, p. č. 5754/4, 5770/5, 5770/13,
5769, 5759/3, k.ú. Kojetín, budou dotčeny stavbou „ Kojetín, Husova – rekonstrukce NNK“.

Usn. č.
R 1520/11-09
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 603/11 ost. plocha, k.ú.
Kojetín, za předpokladu uzavření dohody o dořešení vlastnických vztahů parcely č. 211/8 ost.
plocha, k.ú. Kojetín, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usn. č.
R 1521/11-09
Rada města po projednání
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souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a.s. , kdy pozemky p. č. 5766/1,
5682/4, vše ostatní plocha, k.ú. Kojetín, budou dotčeny stavbou „ Kojetín, Přerovská –
rekonstrukce NNv“.

Usn. č.
R 1522/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o jednání s žadateli o odprodej pozemku p. č. st 95/2, k.ú.
Kojetín, ul. Pořadí,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.

Usn. č.
R 1523/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
parcel EN p. č. 606/2, o výměře 2634 m2, k.ú. Kojetín, z majetku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku Města
Kojetína za podmínek:
- nabyvatel se zavazuje o pozemek ve ZE – parcela původ EN p. č. 606/2 o výměře
2634 m2, v k.ú. Kojetín, řádně pečovat, užívat jej pouze k účelům veřejně
přístupných komunikací, veřejné zeleně a veřejného prostranství v souladu
s veřejným zájmem, tj., zejména jej nevyužívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům pronajímat. Současně prohlašuje,
že jej nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od účinku vkladu vlastnického
práva do Katastru nemovitostí,
- v případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinku vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí
dle platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
- úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván,
- bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady,
- převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost,
- nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené
v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve
výši 2634,00 Kč,
předloží k projednání a schválení ZM 12/2009.
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8. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/724)

Usn. č.
R 1524/11-09
Rada města po projednání
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu kanceláře v budově polikliniky v ulici 6. května č.p.
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov uzavřené mezi Městem Kojetín
a J. O. …dohodou ke dni 31.12.2009.

Usn. č.
R 1525/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v ulici 6. května č.p. 1373,
Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov, o výměře 18,50 m2 D. H…., na dobu
neurčitou, od 1.1.2010.
9. Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště
(tisk R/725)

Usn. č.
R 1526/11-09
Rada města po projednání
schvaluje smlouvu o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště
(o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 1176-7) – identifikační číslo hřiště:08-150080-0, mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město,
IČO:00301370, DIČ: CZ 00301370 a Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511
01 Turnov, IČO: 47470712, DIČ: CZ 47470712.
10. OZV č. 4/2009, o zrušení OZV č. 6/2001, o zimní údržbě místních komunikací
(tisk R/726)

Usn. č.
R 1527/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, o zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2001, o zimní údržbě místních komunikací,
předloží Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č.
6/2001, o zimní údržbě místních komunikací, k projednání ZM 12/2009.

11. Návrh termínového a obsahového plánu jednání RM a ZM na rok 2010
(tisk R/727)

Usn. č.
R 1528/11-09
Rada města po projednání
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schvaluje termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2010,
souhlasí s návrhem termínového a obsahového plánu Zastupitelstva města Kojetína na rok
2010 a předloží jej ZM 12/2009 ke schválení.
12. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a MěDDM Kojetín za školní rok
2008/2009
(tisk R/728)

Usn. č.
R 1529/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586,
Mateřské školy Kojetín, Městského domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2008/2009;
zprávu předloží ZM Kojetín k projednání 08.12.2009,
bere na vědomí informaci z oblasti školství a konstatuje, že Město Kojetín jako zřizovatel
škol a školských zařízení nebude pro nadcházející školní rok stanovovat školské obvody a
v současné době nebude měnit právní formu žádné z příspěvkových organizací na úseku
školství.
13. Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2009
(tisk R/729)

Usn. č.
R 1530/11-09
Rada města po projednání

jmenuje
-

předsedou Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2009
• Ing. Jiřího Šírka, místostarostu města Kojetína
členy Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2009:
• Miloslava Oulehlu, člena Zastupitelstva města Kojetína
• Mgr. Rudolfa Pavlíčka, člena Zastupitelstva města Kojetína
• Zdeňka Nováka, …
• Kateřinu Polákovou, …

14. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/730)

Usn. č.
R 1531/11-09
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč rodičům M. S. … – na úhradu
nákladů spojených s dopravou do Speciálně pedagogického centra v Kroměříži.
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15. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období zimních prázdnin 2009
(tisk R/731)

Usn. č.
R 1532/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech 23. 12. 2009 –
31. 12. 2009.
16. Činnost JSDH Kojetín a Popůvky v roce 2009
(tisk R/732)

Usn. č.
R 1533/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o činnosti JSDH zřizovaných Městem Kojetín v roce 2009,
schvaluje složení JSDH Kojetín a JSDH Popůvky dle tisku R/732,
ukládá odboru VVŠK provést kroky vedoucí k převodu vozidla AVIA SPZ PRK 84-68 z
majetku Města Kojetína do majetku Moravské hasičské jednoty – Hasičského sboru Popůvky.
17. Přísedící Okresního soudu v Přerově
(tisk R/733)

Usn. č.
R 1534/11-09
Rada města po projednání
navrhuje zastupitelstvu města k volbě přísedících Okresního soudu v Přerově - p.
Vratislava Chovance, p. Františka Koppa, pí Marii Nakládalovou, JUDr.Bohumila Kuchaříka
a Dušana Chovance,
ukládá vedoucí odboru VVŠK vyžádat od navrhovaných kandidátu na přísedící okresního
soudu doklady nezbytné k posouzení způsobilosti k uvedené funkci a následně vyžádat
vyjádření předsedkyně Okresního soudu v Přerově k navrhovaným kandidátům.
18. OZV č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(tisk R/734)

Usn. č.
R 1535/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009 v částce 500,- Kč,
předloží OZV č. 5/2009, po zapracování připomínek MV ČR, odbor dozoru a kontroly
veřejné správy Olomouc, k projednání ZM 12/2009.
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19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO
(tisk R/735)

Usn. č.
R 1536/11-09
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO na
úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě, zajišťované FTL –
First Transport Lines, a.s.
20. Poskytnutí peněžitých darů občanům
(tisk R/736)

Usn. č.
R 1537/11-09
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům, kteří se v roce 2009 angažovali na úsecích
samosprávy – bytová problematika, problematika životního prostředí, problematika
občanských záležitostí, problematika školství a kultury, problematika rodin s dětmi,
problematika veřejného pořádku a problematika sociální. Celková výše peněžitých darů dle
seznamu uvedeného v důvodové zprávě tisku R/736 činí 30.300,- Kč a je zahrnuta v rozpočtu
města na rok 2009.
21. Zpráva o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
(tisk R/737)

Usn. č.
R 1538/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb ve
městě Kojetíně za rok 2009,
předloží uvedenou zprávu k projednání ZM 12/2009.
22. Pořízení územního plánu města Kojetína
(tisk R/738)

Usn. č.
R 1539/11-09
Rada města po projednání
schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost Města Kojetín o pořizování
nového územního plánu podle § 6 odst. 2 – Městským úřadem Kojetín, odborem
výstavby, ŽP a D, na základě splnění podmínek pro výkon územně plánovací činnosti podle
§ 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona,

souhlasí
-

s pořízením nového územního plánu města Kojetín a předložením návrhu na
schválení zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x)
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-

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 44 odst. a) a § 6
odst. 5, stavebního zákona
s návrhem na určení pověřeného zastupitele obce: Ing. Mojmíra Haupta,
který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování
územního plánu města Kojetín v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 6
odst. 5 písm. f) stavebního zákona, ve vazbě na činnost vyplývající z ustanovení
§ 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 tohoto zákona.

23. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „realizace a provoz GIS“
(tisk R/739)

Usn. č.
R 1540/11-09
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „realizace a provoz GIS“
Členové komise
Ing. Mojmír Haupt
Bc. Jiří Stav
Michal Zatloukal

Organizace
Město Kojetín
Město Kojetín
Město Kojetín

24. Změna rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 16/2009
(tisk R/740)

Usn. č.
R 1541/11-09
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatřením č.16/2009 dle přílohy č. 1 tisku R/740
• příjmy
20,86 tis. Kč
• výdaje
20,86 tis. Kč

souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 16/2009 dle přílohy č. 2 tisku R/740
• příjmy
• výdaje

2 000,00 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč

předloží rozpočtové opatření č. 16/2009 dle přílohy č. 2 tisku R/740 ke schválení
zastupitelstvu města dne 8. prosince 2009.

25. Změna rozpočtu 2009 – poslední rozpočtové opatření roku
(tisk R/741)

Usn. č.
R 1542/11-09
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Rada města po projednání
souhlasí s pověřením vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového
opatření, týkajícího se roku 2009, v měsíci prosinci 2009

předloží zastupitelstvu města dne 8. prosince 2009 návrh na výše uvedené pověření.
26. Bytové záležitosti
(tisk R/742)

Usn. č.
R 1543/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 1.2, vel 1+0, v DPS 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I
– Město, po panu P…., panu P. T. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní
měsíční nájemné ve výši 26,84,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1544/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3.1, vel. 2+1, v DPS 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I
– Město, po panu T. …, manželům J. a A. Z. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou,
smluvní měsíční nájemné ve výši 26,84,-- Kč/m2 , smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1545/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 2+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I –
Město, po paní D. …, paní V. K. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné ve výši 38,-- Kč/m2 , smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 1546/11-09
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3, vel. 1+1, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I –
Město, nájemcům manželům K. a G. Ž. …, výpovědí ze strany pronajímatele podle
ustanovení § 711 odst. 2 písm b) o.z., s výpověďní lhůtou 3 měsíce

Usn. č.
R 1547/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 7, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín
I – Město, paní J. M. …, formou poskytnutí přístřeší, za podmínky nájmu na dobu určitou 6
měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty
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Usn. č.
R 1548/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost paní A. H. ….

Usn. č.
R 1549/11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I –
Město, paní A. H. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu určitou
3 měsíce, smluvní měsíční nájemné 33,-- Kč/m2 , smluvní úhrada za zařizovací předměty,
výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
s jednorázovou splatností a za podmínek uhrazení veškerých závazků vůči městu Kojetín
v termínu do 14.12.2009.

Usn. č.
R /11-09
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, Padlých hrdinů 976, Kojetín, Kojetín I – Město,
paní M. Š. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční nájemné 33,-Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem
v souladu s ustanovením § 686a o.z. a za podmínky uhrazení veškerých závazků osob
spolubydlících vůči městu Kojetín v termínu do 14.12.2009.

Usn. č.
R 1550/11-09
Rada města po projednání
souhlasí se zvýšením smluvního měsíčního nájemného v obecních bytech v domě na
Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – Město, na 40,-- Kč/m2 od 01.12.2009 u nově
uzavíraných smluv a při prodlužování nájmů před uplynutím sjednané doby nájmu, vzhledem
k atraktivní poloze domu.

Usn. č.
R 1551/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s úpravou výše uhrazených kaucí nájemcům obecních bytů při uzavírání dodatků
na prodloužení nájmu před uplynutím sjednané doby nájmu od 01.12.2009 dle aktuální výše
nájemného.
27. Změna v zajištění průběhu inventarizace majetku za rok 2009
(tisk R/743)

Usn. č.
R 1552/11-09
Rada města po projednání
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stanovuje nový termín pro provedení řádné fyzické inventury za rok 2009 u dlouhodobého
hmotného majetku pronajatého Pivovarskému hotelu s.r.o. ke dni 31. 1. 2010 a nový termín
k vyhotovení závěrečného protokolu o inventarizaci ke dni 10. 2. 2010 dle důvodové zprávy
tisku R/743.
28. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
28/A. Zápis z jednání komisí

Usn. č.
R 1553/11-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
-

zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 05.10.2009
zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 12.10.2009
zápis z jednání Komise pro bytové otázky RM, ze dne 23. 11. 2009.

28/B. Stavba bioplynové stanice

Usn. č.
R 1554/11-09
Rada města po projednání
souhlasila s umístněním a stavbou bioplynové stanice na farmě Agro-družstva MORAVA
Kojetín. Tento souhlas je vydán na základě žádosti investora – Agro-družstva MORAVA
Kojetín pro územní a stavební řízení.
28/C. Vyřazení nepotřebného majetku

Usn. č.
R 1555/11-09
Rada města po projednání
souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku MěDDM dle přílohy.
28/D. Realizace převodu pozemků v k.ú. Popůvky u Kojetína od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Usn. č.
R 1556/11-09
Rada města po projednání

bere na vědomí
-

informaci o požadavku ÚPZSVM – uhradit 14.450,00 Kč za bezesmluvní užívání
pozemku p.č. st. 158 a p. č. 159, v k.ú. Popůvky
- informaci o výši požadované kupní ceny za pozemky p. č. st. 158 a 159, která činí
112 000,00 Kč (včetně nákladů na zpracování znaleckého posudku)
ukládá odboru MIM zařadit požadavek na výši uvedené finanční prostředky do rozpočtu
města na rok 2009.
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28/E. Požadavky občanů na zřízení parkovacích míst v Kojetíně, lokalitě Lešetín

Usn. č.
R 1557/11-09
Rada města po projednání
nesouhlasí se zřízením parkovacích míst v lokalitě místních zrekonstruovaných komunikací
v ulicích Čsl. Legií a Dudíkova.
28/F Poděkování za příspěvek organizaci Roska Přerov v roce 2009 a žádost o příspěvek
na činnost organizace Roska Přerov na rok 2010

Usn. č.
R 1558/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost organizace Roska Přerov, U Výstaviště 5,
750 00 Přerov.
28/G. Žádost nájemníků bytů v domě č. 1320 a 1321, Jana Peštuky, Kojetín

Usn. č.
R 1559/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost nájemníků bytů v domě č. 1320 a 1321, Jana Peštuky, Kojetín
ukládá starostovi Ing. Mojmíru Hauptovi nájemníkům odpovědět.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Hana Rohová
V Kojetíně dne 25. listopadu 2009

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

