USNESENÍ
ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010
v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
nám. 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/751)

Usn. č.
R 1579/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 27.05.,
21.10. a 25.11.2009
ukládá odboru VŽPD zabezpečit kontrolu plnění Plánu zimní údržby místních komunikací,
zajistit schůdnost frekventovaných chodníků a komunikací ve městě.
3. Plnění usnesení zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/751/A)

Usn. č.
R 1580/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03.04.2007,
19.06.2007, 31.03.2009, 08.09.2009, 26.10. a 08.12.2009.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/752)

Usn. č.
R 1581/01-10
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 26.01.2010.
5. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2010
(tisk R/753)

Usn. č.
R 1582/01-10
Rada města po projednání

souhlasí

• s návrhem rozpočtu Města Kojetína na rok 2010 dle přílohy č. 1 k tisku R/753
Příjmy
91 284,32 tis. Kč
Výdaje
85 306,72 tis. Kč
Financování
5 977,60 tis. Kč
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• s návrhy rozpočtů peněžních fondů Města Kojetína dle přílohy č. 2 tisku R/753
Sociálního fondu na rok 2010
Ekologického fondu na rok 2010
Prevence kriminality na rok 2010
Fondu rozvoje bydlení na rok 2010
bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 dle přílohy č. 3 tisku R/753
předloží návrhy rozpočtů na rok 2010 a rozpočtový výhled zastupitelstvu města dne 26.
ledna 2010 ke schválení.

6. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a PČR v roce 2009
(tisk R/754)

Usn. č.
R 1583/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a PČR v roce
2009 a předloží na ZM 01/10.

7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/755)

Usn. č.
R 1584/01-10
Rada města po projednání

souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, kdy pozemek p. č. 5738/2,
ostatní plocha, k.ú. Kojetín, bude dotčen stavbou č. IV-12-8004365, akce „ Kojetín, ul.
Chytilova, RD Dvořák – NNK“ .

Usn. č.
R 1585/01-10
Rada města po projednání

bere na vědomí informaci o odstoupení od žádosti o odprodej části pozemku p. č. 603/11,
ost. plocha, ul. Dudíkova, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1586/01-10
Rada města po projednání
ukládá odboru majetku jednat s p. M.P. ve věci pronájmu pozemku pod manipulační
plochou za prodejnou samoobsluhy na sídlišti Sever, p.č. 211/7 a 211/9, ost.plocha a
kontaktovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v záležitosti převodu
pozemku parcela č.211/8
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Usn. č.
R 1587/01-10
Rada města po projednání

schvaluje 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 č. IE – 12-8001947, akce „ Kojetín, Přerovská –
rekonstrukce NNv“.

Usn. č.
R 1588/01-10
Rada města po projednání

schvaluje pronájem části pozemku p. č. 204/1, ost. plocha, k.ú. Kojetín, ul. Sladovní, o
výměře 74 m2, za účelem využití jako zahrádky, p. P.D., na dobu neurčitou, za cenu 0,85,Kč/m2.

Usn. č.
R 1589/01-10
Rada města po projednání
nesouhlasí s prodejem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ parcel
Pozemkový katastr p. č. 6330, o výměře 629 m2 , k.ú. Kojetín p. M. Č.,

předloží k projednání ZM 01/10.
Usn. č.
R 1590/01-10
Rada města po projednání

nesouhlasí: s

prodejem pozemků:
pozemek KN
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek vedený v ZE původ parcel PK
pozemek KN
panu R.M.,

p. č. 6328/1 o výměře 1354 m2
p. č. 6328/1 o výměře 2386 m2
p. č. 6328/2 o výměře 367 m2
p. č. 6329/1 o výměře 1543 m2
p. č. 6329/2 o výměře 1155 m2
p. č. 6325 o výměře 450 m2
p. č.6325/1 o výměře 1560 m2, k.ú. Kojetín

předloží k projednání a schválení ZM 01/10.
Usn. č.
R 1591/01-10
Rada města po projednání
ukládá odboru MIM jednat s vlastníky pozemku parcela č. st. 7 v k.ú. Kojetín o podmínkách
a výši nájemného a předložit návrh nájemní smlouvy na jednání RM 02/10.
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Usn. č.
R 1592/01-10
Rada města po projednání

souhlasí s bezúplatným převodem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ

parcel Pozemkový katastr p. č. 1163, o výměře 165 m2 a p. č. 1164, o výměře 164 m2, k.ú.
Kojetín, z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha
3, Žižkov, 130 00 Praha 3, do majetku Města Kojetína

předloží k projednání a schválení ZM 01/10
ukládá odboru majetku prověřit vlastnické vztahy Pozemkového fondu České republiky
k pozemkům v této lokalitě a informace předložit na jednání RM 03/10.

Usn. č.
R 1593/01-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu části pozemků p. č. 5770/3 ost.
plocha, p. č. 5770/1, ost. plocha, p. č. 5770/4, ost. plocha, k.ú. Kojetín, z majetku Města
Kojetína do majetku Olomouckého kraje, za část stavby – parkoviště, zbudované na pozemku
p. č. 5770/3, z majetku Olomouckého kraje do vlastnictví Města Kojetína, kdy převody
nemovitostí by byly provedeny v rozsahu zpracovaného geometrického plánu.
8. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/756)

Usn. č.
R 1594/01-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373,
Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov o výměře 20,20 m2 Mgr. A. H. P., za
účelem provozování klinické logopedie, na dobu neurčitou, od 1.2.2010

Usn. č.
R 1595/01-10
Rada města po projednání
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky v ulici 6.
května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov, uzavřené dne
20.1.2009 mezi Městem Kojetín a Mgr. A.H.P., dohodou ke dni 31.1.2010.
9. Bytové záležitosti
(tisk R/757, R757a)

Usn. č.
R 1596/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí podanou výpověď nájmu z bytu č. 23, pana A.M., v DPS na náměstí Dr.
E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, dohodou ke dni 31.01.2010

5

trvá na ukončení nájmu bytu č. 23 nájemce pana A.M., v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, ke dni uplynutí sjednané doby nájmu na dobu určitou tj. ke dni
02.03.2010 .

Usn. č.
R 1597/01-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín,
Kojetín I – Město, po paní A. H., paní Y. M., za podmínky nájmu na dobu určitou do
30.04.2010, smluvní měsíční nájemné ve výši 33,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty.

Usn. č.
R 1598/01-10
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 4, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín
I-Město, nájemcům manželům Ž., k datu uplynutí sjednané doby nájmu tj. k 28.02.2010.
10. Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín
(tisk R/758)

Usn. č.
R 1599/01-10
Rada města po projednání

nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č. 6 Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín,

doporučuje uplatnit návrh při pořizování nového územního plánu,
předloží návrh na pořízení Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a §6,
odst. 5, písm a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) zastupitelstvu města k rozhodnutí.
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství
(tisk R/759)

Usn. č.
R 1600/11-09
Rada města po projednání
bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, ve které jsou uvedeny
povinnosti a zákazy při pohybu psů na veřejném prostranství, vyplývající ze speciálních
předpisů a stanovisko odboru VŽPD k jejímu vydání,
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nesouhlasí s předložením návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství zastupitelstvu města ke schválení.
12. Schválení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „realizace a provoz
geografického informačního systému pro město Kojetín“
(tisk R/760)

Usn. č.
R 1601/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „realizace a provoz geografického informačního systému pro město Kojetín“.
odkládá rozhodnutí o výběru dodavatele případně odmítnutí nabídek na další zasedání rady
města
ukládá vedoucímu odboru výstavby, ŽP a D a informatikovi MěÚ pověřit funkčnost
nabízených GIS v souvislosti s propojením na informační systém Radnice VERA a výsledek
předložit na další zasedání rady města.

13. Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 21/09/ODO
(tisk R/761)

Usn. č.
R 1602/01-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č.2 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. na linku Prostějov – Zlín, spoj 11 a 24 za cenu 25.524,-Kč pro období od
1.1.2010 do 31.12.2010.

Usn. č.
R 1603/01-10
RM po projednání
trvá na výši příspěvku z rozpočtu Města Kojetína na úhradu prokazatelné ztráty ostatní
dopravní obslužnosti v území, v rozsahu navržených finančních prostředků v rozpočtu města
na rok 2010, pro dopravce Veolia Transport Morava a.s.
14. Poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(tisk R/762)

Usn. č.
R 1604/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2009,
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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15. Stanovení odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným členům ZM na rok 2010
(tisk R/763)

Usn. č.
R 1605/01-10
Rada města po projednání
souhlasí s výší odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a dalších peněžitých
plnění neuvolněným členům ZM Kojetína a členům výborů ZM, kteří nejsou členy
zastupitelstva města Kojetína, s účinností od 1.1.2010, ve stejné výši jako v roce 2009, tzn.
dle usnesení ZM č.Z/256/03-09 ze dne 31.3.2009 a důvodové zprávy tisku R/763,
předloží výše uvedený návrh k projednání ZM 01/10.
16. Plány komisí RM na rok 2010, zprávy o činnosti komisí za rok 2009
(tisk R/764)

Usn. č.
R 1606/01-10
Rada města po projednání

bere na vědomí zprávu komisí RM o činnosti za rok 2009 :
Komise pro bytové otázky
Komise pro občanské záležitosti
Komise školství a kultury
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Komise péče o rodinu a děti
Komise životního prostředí a zemědělství
Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality
schvaluje plány činnosti komisí RM na rok 2010:
Komise pro bytové otázky
Komise pro občanské záležitosti
Komise školství a kultury
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Komise péče o rodinu a děti
Komise životního prostředí a zemědělství

ukládá veliteli MP, p. Jiřímu Hübnerovi, zpracovat návrh na změny ve složení Komise pro
veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality a předložit spolu s plánem činnosti na RM
02/10.

Usn. č.
R 1607/01-10
Rada města po projednání
odvolává z funkce člena Komise pro otázky bydlení p. Vlastu Bartákovou a p. Ivanu
Černou
jmenuje do funkce člena Komise pro otázky bydlení p.Lucii Zlámalovou, DiS., pracovnici
odboru SV MěÚ Kojetín a Bc. Blanku Laboňovou, ředitelku CSS Kojetín
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odvolává z funkce tajemnice Komise péče o rodinu a děti RM p. Lucii Zlámalovou, DiS,
pracovnici odboru sociálních věcí MěÚ Kojetín,
jmenuje do funkce tajemnice Komise péče o rodinu a děti RM p. Bc. Petru Rozehnalovou,
Dis., pracovnici odboru sociálních věcí MěÚ Kojetín.
17. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
17/A. Dopis Českých drah, a.s.

Usn. č.
R 1608/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí dopis ČD a.s. ve věci vybudování nové železniční zastávky v Kojetíně na
sídlišti Sever
ukládá místostarostovi Ing. Jiřímu Šírkovi informovat ČD o stanovisku RM.
17/B. Návrh na využití místností na Kulturním domě v Popůvkách

Usn. č.
R 1609/01-10
Rada města po projednání
souhlasí se zrušením pracoviště místní knihovny v Kojetíně, Kojetíně II-Popůvky.
17/C. Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Usn. č.
R 1610/01-10
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Krajskou
Pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín a Základní školou Kojetín, náměstí Míru 83.
17/D. Dopis pana Miroslava Krybuse k výběrovému řízení na místo strážníka MP
Kojetín

Usn. č.
R 1611/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí dopis pana M. K. ve věci výsledku výběrového řízení na strážníka MP
Kojetín
ukládá starostovi města informovat pana M.K. o stanovisku rady města k jeho žádosti.

17/ E. Stanovisko rady města Kojetína k činnosti sportovního oddílu Kanoistika Kojetín

Usn. č.
R 1612/01-10
Rada města po projednání
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schvaluje stanovisko Rady města Kojetína k činnosti sportovního oddílu Kanoistika Kojetín
ukládá starostovi města Ing. Mojmíru Hauptovi zaslat Kanoistice Kojetín stanovisko RM
k činnosti sportovního oddílu Kanoistika Kojetín.
17/F. Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích

Usn. č.
R 1613/01-10
Rada města po projednání
nesouhlasí s vydáním OZV, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích.
17/G. Výzva ministra pro lidská práva, Michaela Kocába, ke spolupráci při sociálním
začleňováním ve městě Kojetíně v romských komunitách

Usn. č.
R 1614/01-10
Rada města po projednání
bere na vědomí výzvu ministra Kocába ve věci začleňování v romských lokalitách.
17/H. Zastupování města na řádné valné hromadě Honebního společenství MORAVA
Kojetín

Usn. č.
R 1615/01-10
RM po projednání
deleguje MUDr. Martina Höniga na jednání Valné hromady Honebního společenství
Morava Kojetín v roce 2010.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Markéta Rádlová v.r.
V Kojetíně dne 13. ledna 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

