USNESENÍ
z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/845)

Usn. č.
R 1790/05-10
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne
14.04.2010 a 21.04.2010,
ukládá vedoucímu odboru MIM uplatnit do rozpočtového opatření částku 62.400,- Kč na
realizaci aktualizace energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budov a
energetického štítku budovy polikliniky v Kojetíně.
3. Úřední určení místnosti pro konání svatebních obřadů
(tisk R/849)

Usn. č.
R 1791/05-10
Rada města po projednání
schvaluje sál Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o., náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín, za
úředně určenou místnost, pro konání svatebních obřadů.
4. Přechod pro chodce na ulici Palackého v Kojetíně
(tisk R/850)

Usn. č.
R 1792/05-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy na vybudování přechodu pro chodce na ulici Palackého mezi
Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a
společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 60838744, za cenu
287.123,- Kč.
5. Příspěvek Olomouckého kraje na přechod pro chodce na ulici Palackého v Kojetíně
(tisk R/850A)

Usn. č.
R 1793/05-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci stavby „Přechod
pro chodce na ulici Palackého v Kojetíně“ mezi Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín,
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Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a Olomouckým krajem, se sídlem
Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 Olomouc, ve výši 131 600,00 Kč.
6. Bytové záležitosti
(tisk R/846)

Usn. č.
R 1794/05-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 23, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, od 01.06.2010, p. P.K. …, formou přístřeší, za podmínek nájmu
na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční nájemné 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za
zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1795/05-10
Rada města po projednání
mění usnesení rady města č. R 1748/04-10 ze dne 21.04.2010, kdy text:
smluvní měsíční nájemné ve výši 35,-- Kč/m2
bude nahrazen textem:
smluvní měsíční nájemné ve výši 33,-- Kč/m2,
ostatní ustanovení usnesení rady města č. R 1748/04-10 ze dne 21.04.2010 se nemění.

Usn. č.
R 1796/05-10
Rada města po projednání
nesouhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. F1, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, podanou nájemci B.J.M., dohodou k 31.05.2010,
trvá na ukončení nájmu obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, nájemci B.J.M., po uplynutí tříměsíční výpověďní lhůty tj. k 30.06.2010.
7. Bytové záležitosti
(tisk R/846A)

Usn. č.
R 1797/05-10
Rada města po projednání
souhlasí se žádostí p. M.M. …, o uhrazení doplatku kauce ve výši 4.600,- Kč ve dvou
splátkách v termínu do 24.05.2010.
8. Nakládání s majetkem města
(tisk R/847)
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Usn. č.
R 1798/05-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem pozemku p. č. 6328/1, ost. plocha a část pozemků vedených ve
zjednodušené evidenci – původ parcel Pozemkový katastr p. č. 6328/1, 6328/2, 6329/1,
6329/2, o celkové výměře 6805 m2, k.ú. Kojetín, na dobu neurčitou, za účelem využití jako
louka a pastvina, p. Z.P. …, za cenu 200,- Kč/rok.

Usn. č.
R 1799/05-10
Rada města po projednání
odkládá projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 609/6, zahrada, k.ú.
Kojetín, ul. Nová, za účelem výstavby 5 garáží, na jednání RM 06/2010,
ukládá odboru MIM jednat s žadateli o odprodej výše uvedeného pozemku o zajištění
příjezdu k zamýšleným garážím a informace, spolu se stanoviskem odboru VŽPD, předložit
RM 06/2010.

Usn. č.
R 1800/05-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout rybník Jordán, na p. č. 284, vodní plocha, o
výměře 9125 m2, Českému rybářskému svazu, Místní organizace Tovačov, Tovačov, Annín
16, za účelem využití pro rybářství, v souladu s § 2 zákona č. 99/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Usn. č.
R 1801/05-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 5764/1, ost. plocha, o výměře
cca 80 m2, k.ú. Kojetín, ul. Závodí.
9. Nakládání s majetkem
(tisk R/847A)

Usn. č.
R 1802/05-10
Rada města po projednání
ruší usnesení rady města č. R 1714/03-10 ze dne 17.03.2010, dle důvodové zprávy tisku
R/847A,
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetína pronajmout nebytové prostory v budově
Polikliniky Kojetín na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město dle přílohy tisku
R/847A.
10. Nakládání s majetkem
(tisk R/847B)

4

Usn. č.
R 1803/05-10
Rada města po projednání
souhlasí se zápočtem vynaložených nákladů na rekonstrukci nebytových prostor domu na
Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce p. L.P. …, ve výši 218.023,- Kč
dle důvodové zprávy tisku R/847B, s účinností od II. čtvrtletí 2010,
ukládá pronajímateli nebytových prostor tj. společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, uzavřít s nájemcem nebytových prostor, p. L.P. …,
dodatek nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě na Masarykově náměstí
54, Kojetín, Kojetín I-Město, řešící zápočet vynaložených nákladů na rekonstrukci, dle
důvodové zprávy tisku R/847B.
11. Darovací smlouva, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(tisk R/848)

Usn. č.
R 1804/05-10
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem a SOLAR 6 s.r.o.,
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice, kdy dárce přenechá obdarovanému finanční
částku ve výši 8.000.000,- Kč v souvislosti s investiční akcí FVE – Kojetín 10 MW,
realizovanou na pozemcích bývalého Cukrovaru Kojetín,
předloží Darovací smlouvu k projednání ZM 06/2010.

Usn. č.
R 1805/05-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy
č. 2 tisku R/848, mezi Městem Kojetínem a společností SOLAR 6 s.r.o., Počernická 272/96,
108 00 Praha 10 – Malešice, kdy pozemky
• parcelní číslo 1332/4 - trvalý travní porost o výměře 261 m2,
• parcelní číslo 1333/10 - ostatní plocha o výměře 1.185 m2,
• parcelní číslo 5671/2 - ostatní plocha o výměře 9.745 m2,
• parcelní číslo 5675/1 - ostatní plocha o výměře 486 m2,
• parcelní číslo 6587/1 - ostatní plocha o výměře 1.180 m2,
• parcelní číslo 5732/1 - ostatní plocha o výměře 465 m2,
zapsány na LV č. 10001 pro k.ú. 514055 Kojetín, budou zatíženy stavbou „FVE – Kojetín 10
MW“ vedení přípojky VN 22 kV, v rozsahu situačního nákresu.
13. Vyhodnocení divadelní přehlídky
(tisk R/853)

Usn. č.
R 1806/05-10
Rada města po projednání
bere na vědomí závěrečné hodnocení akce 18. ročník Přehlídky amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín 2010.
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14. Organizační zajištění Kojetínských hodů 2010
(tisk R/854)

Usn. č.
R 1807/05-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o organizačním zajištění Kojetínských hodů 2010 a
Kojetínského hudebního léta 2010.
15. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut v roce 2010
(tisk R/851)

Usn. č.
R 1808/05-10
Rada města po projednání

schvaluje

• pořádání akce Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut ve dnech 16. – 22.
září 2010
• uzavření Masarykova náměstí pro automobilovou dopravu dne 22.09.2010 od 8:00 do
15:00 hodin,
ukládá Ing. Jiřímu Šírkovi, místostarostovi města Kojetína, realizaci akce Evropský týden
mobility a Evropský den bez aut,
jmenuje Ing. Jiřího Šírka, místostarostu města Kojetína, koordinátorem akce Evropský
týden mobility a Evropský den bez aut,
pověřuje Ing. Mojmíra Haupta, starostu města Kojetína, podepsat CHARTU 2010, kterou
se Město Kojetín zavazuje k připojení k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez
aut.
16. Vnitřní směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(tisk R/852)

Usn. č.
R 1809/05-10
Rada města po projednání
schvaluje vnitřní směrnici Města Kojetína „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“,
upravenou dle poznámek vzešlých z jednání RM 12.05.2010, s účinností od 01.06.2010.
17. Změna přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Kojetín, Dodatek č. 3 Jednacího řádu
Rady města Kojetína
(tisk R/852A)

Usn. č.
R 1810/05-10
Rada města po projednání
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revokuje usnesení RM č. 1672/02-10 ze dne 17.02.2010, kdy text: „zřizuje ke dni
01.07.2010 oddělení účtárny a oddělení správy majetku na finančním odboru“ se nahrazuje
textem: „zřizuje ke dni 01.07.2010 oddělení správy majetku na finančním odboru“,
schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Kojetín ke dni 01.07.2010, dle
důvodové zprávy tisku R/852A a přílohy č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín,
schvaluje Dodatek č. 2/2010 Jednacího řádu Rady města Kojetína, schváleného dne
18.03.2008.
18. Výběrové řízení „Projektant územního plánu Kojetín“
(tisk R/855)

Usn. č.
R 1811/05-10
Rada města po projednání
rozhodla na základě výsledku jednání hodnotící komise k zadávacímu řízení „Projektant
územního plánu Kojetín“ o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídku s nejnižší
soutěžní cenou podal uchazeč
1. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ostrava – Poruba, Spartakovců 3, PSČ
70800, IČ 00562963 za soutěžní nabídkovou cenu
792 000 Kč s DPH,

schvaluje další pořadí nabídek v zadávacím řízení „Projektant územního plánu Kojetín“
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. arch. Petr Leinert
Alfaprojekt Olomouc a.s.
Atelier Urbi, s.r.o.
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
DHV CR, spol. s r.o.

885 600 Kč s DPH
1 114 000 Kč s DPH
1 320 000 Kč s DPH
1 464 000 Kč s DPH
1 538 400 Kč s DPH,

schvaluje uzavření smlouvy na činnost „Projektant územního plánu Kojetín“ mezi Městem
Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201 a
společností Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ostrava – Poruba, Spartakovců 3, PSČ
70800, IČ 00562963 dle způsobu projednání územního plánu v ceně 792 000,- Kč s DPH za
zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a návrhu.
19. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 7/2010
(tisk R/857)

Usn. č.
R 1812/05-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/857 – přesuny v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2010.
20. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2010
(tisk R/858)

Usn. č.
R 1813/05-10
Rada města po projednání

7

schvaluje uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2010 mezi
Městem Kojetínem a firmou OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, tř. Svobody 956/31, za cenu
65.000,- Kč bez DPH.
21. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky Kojetín“
(tisk R/859)

Usn. č.
R 1814/05-10
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
výtahu v budově polikliniky Kojetín“ uchazeči: Vymyslický – výtahy spol. s r.o.,
Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, který byl doporučen komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku.
22. Zápisy z jednání komisí RM

Usn. č.
R 1815/05-10
Rada města po projednání

bere na vědomí
-

zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 31.03.2010
zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 12.04.2010

23. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období červenec – srpen 2010

Usn. č.
R 1816/05-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o přerušení provozu Mateřské školy Kojetín v termínu od
19.07.2010 do 13.08.2010.
24. Stanovení výše úhrad za poskytování sociální služby – pečovatelská služba
(tisk R/856)

Usn. č.
R 1817/05-10
Rada města po projednání
schvaluje výši úhrad za poskytování pečovatelské služby s účinností od 01.07.2010 dle
důvodové zprávy tisku R/856.
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25. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
25/A. Provozní doba a výše vstupného na koupališti v Kojetíně v roce 2010

Usn. č.
R 1818/05-10
Rada města po projednání
schvaluje provozní dobu a ceny vstupného na koupališti v Kojetíně v roce 2010 ve stejném
rozsahu a výši jako v roce 2009.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 12. května 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

