USNESENÍ
z 81. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. června 2010,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, se zahájením ve 13:00 hodin v nově zbudovaných prostorách
MěDDM Kojetín v budově ZŠ Svat. Čecha 586, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/860)

Usn. č.
R 1819/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 17.02.,
17.03., 21.04. a 12.05. 2010.
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/861)

Usn. č.
R 1820/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 19.06.2007,
31.03.2009, 08.12.2009, 26.01.2010 a 30.03.2010.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/862)

Usn. č.
R 1821/06-10
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 22.06.2010.
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kojetína na následující volební období
(tisk R/877)

Usn. č.
R 1822/06-10
Rada města po projednání
navrhuje Zastupitelstvu města Kojetína stanovit na následující volební období 21 členné
Zastupitelstvo města Kojetína.
6. Návrh na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“
(tisk R/868)
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Usn. č.
R 1823/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s poskytnutím půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ dle Pravidel pro
tvorbu a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ žadateli:
Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 750.000,- Kč,
předloží výše uvedený návrh zastupitelstvu města k projednání dne 22.06.2010.
7. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 8/2010
(tisk R/863)

Usn. č.
R 1824/06-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/863
příjmy
1 611,67 tis. Kč
výdaje
1 611,67 tis. Kč
8. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 9/2010 a č. 10/2010
(tisk R/864)

Usn. č.
R 1825/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9/2010 řešícím úhradu ztráty Pivovarského hotelu
Kojetín s.r.o., vytvořenou činností v roce 2009, ve výši 2,592.064,12 Kč z rozpočtu města dle
přílohy č. 1 tisku R/864
výdaje
1 091,10 tis. Kč
příjmy
800,00 tis. Kč
financování
291,10 tis. Kč,

souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10/2010 dle přílohy č. 2 tisku R/864
výdaje
příjmy
financování

2 241,75 tis. Kč
3 332,85 tis. Kč
- 1 091,10 tis. Kč,

předloží rozpočtové opatření č. 9/2009 a č. 10/2009 ke schválení zastupitelstvu města dne
22.06.2009.
9. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 11/2010
(tisk R/883)

Usn. č.
R 1826/06-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/883
68,00 tis. Kč
příjmy
výdaje
68,00 tis. Kč
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10. Bytové záležitosti
(tisk R/866)

Usn. č.
R 1827/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 2+1, v DPS na ulici St. Masara, Kojetín,
Kojetín I-Město, po p. H., J.B.M. …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční
nájemné 21,35 Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.

Usn. č.
R 1828/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I –
Město, po M., p. P. S. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční
nájemné 40,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.

Usn. č.
R 1829/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, vel 2+1, Masarykovo náměstí 54, Kojetín, Kojetín I
– Město, J.Z.Š. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu určitou 1
měsíc, smluvní měsíční nájemné ve výši 40,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty,
se splatností měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu k datu
uzavření smlouvy o nájmu bytu a dále vždy k datu uzavření dodatku smlouvy o nájmu bytu,
kterým bude nájem bytu prodloužen na další období 1 měsíce, výše kauce bude
pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.

Usn. č.
R 1830/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I –
Město, M.I.M. …, formou přístřeší, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní
měsíční nájemné 33,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1831/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I –
Město, po p. S., J.K.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční
nájemné ve výši 35,-- Kč, smluvní úhrada za zařizovací předměty.

Usn. č.
R 1832/06-10
Rada města po projednání
ukládá pronajímateli obecních bytů tj. společnosti Technis Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů
638, Kojetín, Kojetín I – Město, uzavřít s novými nájemci bytu č. 3, Padlých hrdinů 818,
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Kojetín, Kojetín I – Město, dohodu o ukončení nájmu bytu č. 8, Padlých hrdinů 976, Kojetín,
Kojetín I – Město.

Usn. č.
R 1833/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu p. V.Ž. ….
11. Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/878)

Usn. č.
R 1834/06-10
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč Sportovnímu klubu R.K. Božkov
o.s., Hanusíkova 668, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 22692215 – jako příspěvek na konání
čtvrtého ročníku hudebního festivalu Božkov fest,

neschvaluje

• poskytnutí peněžitého daru Fondu ohrožených dětí o.s., Na poříčí 6, 110 00 Praha 1,
IČ 00499277
• poskytnutí peněžitého daru Domovu pro opuštěná zvířata – IRA o.s., Prostějovská 81,
798 23 Čelčice.

12. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole Kojetín, Svat.
Čecha 586, okres Přerov, na školní rok 2010 – 2011
(tisk R/876)

Usn. č.
R 1835/06-10
Rada města po projednání
projednala žádost ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov,
Mgr. Olgy Odehnalové o povolení výjimky z počtu žáků,
doporučuje Zastupitelstvu města Kojetína povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků
v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, v rozsahu 142 žáků Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov pro školní rok 2010 – 2011 a zavázat se
uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost
školy pro školní rok 2010 – 2011.
13. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

Usn. č.
R 1836/06-10
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.
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14. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
(tisk R/875)

Usn. č.
R 1837/06-10
Rada města po projednání
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 80.000,- Kč na částečnou
úhradu výdajů na zajištění a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů,
schvaluje spolufinancování Města Kojetína ve výši 80.000,- Kč,
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na speciální hasičskou zástavbu do
karoserie zásahového vozidla JSDH Kojetín ve výši 80.000,- Kč mezi Olomouckým krajem a
Městem Kojetínem.
15. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín
(tisk R/882)

Usn. č.
R 1838/06-10
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Kojetínem, dle tisku R/882.
16. Žádost o zřízení výchovně rekreační tábora
(tisk R/880)

Usn. č.
R 1839/06-10
Rada města po projednání
zřizuje výchovně rekreační tábor v rámci sociálně-právní ochrany dětí v termínu 2. srpna
2010 – 8. srpna 2010 v Beskydech, Hutisko – Solanec, rekreační středisko Zákopčí,
bere na vědomí organizační zajištění výše uvedeného tábora odborem sociálních věcí
Městského úřadu Kojetín, pořádaných v souladu §39, odst. 1 písm. d) a § 43 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
17. Nakládání s majetkem města
(tisk R/865)

Usn. č.
R 1840/06-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem rybníka Jordán, na p. č. 284, vodní plocha, o výměře 9125 m2,
Českému rybářskému svazu, Místní organizace Tovačov, Tovačov, Anín 16, za účelem
využití pro rybářství, v souladu s § 2 zákona č. 99/2004 Sb., v platném znění, na dobu
neurčitou s výpověďní lhůtou 1 rok, ke dni 30. 9., za cenu 3.000,- Kč/rok.
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Usn. č.
R 1841/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 5764/1, ost. plocha, o výměře cca 80 m2, k.ú.
Kojetín, ul. Závodí, p. D.D. …, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti, včetně úhrady za vyhotovení GP,
předloží k projednání a schválení ZM 06/2010.

Usn. č.
R 1842/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. st. 7094, zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1843/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Kojetínem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8, kdy pozemek vedený ve
zjednodušené evidenci – původ parcel PK p. č. 164/1, k.ú. Popůvky u Kojetína, je zatížen
stavbou „Popůvky, VN, TS, NN“.

Usn. č.
R 1844/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o postupu při prodeji bytu č. 908/3 a podílu na společných
částech domu č.p. 908 a pozemku p. č. st. 1169, ul. Nádražní, k.ú. Kojetín, dle důvodové
zprávy tisku R/865.

Usn. č.
R 1845/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o postupu při prodeji objektu č.p. 53 a pozemků p. č. st. 158 a
p. č. 159, k.ú. Popůvky u Kojetína (bývalá knihovna), dle důvodové zprávy tisku R/865.

Usn. č.
R 1846/06-10
Rada města po projednání
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 609/6, zahrada, k.ú. Kojetín,
ul. Nová, za účelem výstavby 5 garáží.

Usn. č.
R 1847/06-10
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1643/02-10 ze dne 17. 2. 2010, kdy text:
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souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. st. 1041/2, zastavěná
plocha, o výměře 123 m2, p. č. st. 1041/3, zast. plocha, o výměře 11 m2, p. č. 694/2, ost.
plocha, o výměře 33 m2, p. č. 649/3, ost. plocha o výměře 209 m2, k.ú. Kojetín, z vlastnictví
Města Kojetína do vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, za bezúplatné převedení vybavení sportovního areálu
skateboardingového hřiště na části pozemku p. č. 7058, ost. plocha, v obci a k.ú. Kojetín,
z vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do
vlastnictví Města Kojetína,
bude nahrazen:
souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. st. 1041/2, zastavěná
plocha, o výměře 123 m2, p. č. st. 1041/3, zast. plocha, o výměře 11 m2, p. č. 649/4, ost.
plocha, o výměře 33 m2, p. č. 649/3, ost. plocha o výměře 209 m2, k.ú. Kojetín, z vlastnictví
Města Kojetína do vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, za podmínky bezúplatného převodu movitého majetku - vybavení
sportovního areálu skateboardingového hřiště na části pozemku parc. č. 7058 ost. pl. v k.ú. a
obci Kojetín, a to konkrétně horolezecké stěny, streetballové konstrukce, U rampy, lavičky
BANK, skákací rampy (JUMP RAMP), obrubníku (CUBR), zábradlí (RAIL), 4 ks
odpadkových košů a 8 ks parkových laviček, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do vlastnictví Města Kojetína.

Usn. č.
R 1848/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 513/16, ost. plocha, o
výměře cca 100 m2, k.ú. Kojetín, ul. Padlých hrdinů.

Usn. č.
R 1849/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. st. 95/2, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 43 m2 , ul. Pořadí, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1850/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 212/7, ost. plcha, k.ú.
Kovalovice u Kojetína, za účelem využití jako zázemí k RD, na dobu určitou.
V případě, že po dobu zveřejnění nebudou vzneseny žádné námitky či připomínky k záměru
pronajmout část pozemku
schvaluje pronájem části pozemku p. č. 212/7, ost. plocha, o velikosti 20 m2, v k.ú.
Kovalovice u Kojetína, p. P.Z. …, na dobu určitou – 1 rok, za cenu 9,- Kč/m2/rok, dle
důvodové zprávy tisku R/865.

Usn. č.
R 1851/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 212/2, ost. plocha, o výměře
cca 400 m2, k.ú. Kovalovice u Kojetína.
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18. Nakládání s majetkem města
(tisk R/865A)

Usn. č.
R 1852/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 233, ost. plocha, o výměře 303 m2, k.ú.
Kojetín, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.
390/42, Praha 2 – Nové Město do vlastnictví Města Kojetína,
předloží k projednání ZM 06/2010.
19. Nakládání s majetkem města
(tisk R/865B)

Usn. č.
R 1853/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 a Městem Kojetínem pro akci „Kojetín,
ul. Vyškovská a 6. května – rekonstrukce v NN“ IE – 12-8001936 a Kojetín, Husova –
rekonstrukce NNK – IE – 12-8001597, kdy dotčené pozemky p.č. 5754/6, ost. plocha, 5754/7,
ost. plocha, 5757/3, ost. plocha, 5754/4, k.ú. Kojetín, budou zatíženy venkovním vedením
NN-izolovaný slaněný kabel AES4x95, nový stožár NN, nové kabelové vedení NN typ
AYKY3x120+70.
20. Pronájmy nebytových prostor
(tisk R/867)

Usn. č.
R 1854/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 smlouvy o nájmu, uzavřené dne 30.04.2001, mezi
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a Základní školou
Kojetín, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/867.

Usn. č.
R 1855/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení, uzavřené dne
23.06.2000, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a
společností ALIACON, s.r.o., náměstí Svobody 268, Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění dle
přílohy č. 2 tisku R/867.
21. Návrh smlouvy o dílo na přípravu projektu pro regionální operační program
(tisk R/869)
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Usn. č.
R 1856/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu projektu „Rekonstrukce místních
komunikací – Lešetín – II. etapa“ pro regionální operační program, mezi objednatelem: Město
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing.
Mojmírem Hauptem, starostou města a zhotovitelem: BM asistent s.r.o., Jeremenkova 42, 772
00 Olomouc, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem, jednatelem společnosti, dle důvodové
zprávy tisku R/869.

Usn. č.
R 1857/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu konceptu „Integrovaný plán pro města nad
5000 obyvatel“, pro regionální operační program, mezi objednatelem: Město Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Mojmírem
Hauptem, starostou města a zhotovitelem: BM asistent s.r.o., Jeremenkova 42, 772 00
Olomouc, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem, jednatelem společnosti, dle důvodové
zprávy tisku R/869.
22. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Zajištění úklidových služeb pro Město Kojetín“, schválení
smlouvy o dílo na výše uvedenou službu
(tisk R/870)

Usn. č.
R 1858/06-10
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Zajištění úklidových služeb pro Město Kojetín“ uchazeči: CORA úklid spol. s r.o.,
Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek na výše uvedenou zakázku,
schvaluje upravený předložený návrh smlouvy o dílo na služby s vybraným dodavatelem
zakázky malého rozsahu na služby „Zajištění úklidových služeb pro Město Kojetín“.

23. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín“ a schválení
návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou stavební činnost
(tisk R/871)

Usn. č.
R 1859/06-10
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dostavba
kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín“ uchazeči: MYFA Olomouc s.r.o., Tovární
1059/41, 772 11 Olomouc, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
na výše uvedenou zakázku,
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schvaluje upravený předložený návrh smlouvy o dílo na stavební práce s vybraným
dodavatelem zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dostavba kanalizace v ulici Padlých
hrdinů, Kojetín“, za cenu 1.047.662,00 Kč bez DPH.
24. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Výměna oken a vstupních dveří na bytovém domě J. Peštuky 13201321“
(tisk R/872)

Usn. č.
R 1860/06-10
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a
vstupních dveří na bytovém domě J. Peštuky 1320 – 1321“ uchazeči: Bradna Ladislav
stavební firma, Nová 1216, 752 01 Kojetín, který byl doporučen komisí pro posouzení a
hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken a vstupních dveří na bytovém domě J.
Peštuky 1320 – 1321 s výše uvedeným dodavatelem, za cenu 1.337.827,- Kč bez DPH.
25. Převzetí infrastruktury majetku města formou nepeněžního vkladu a navýšení
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
(tisk R/873)

Usn. č.
R 1861/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se záměrem nepeněžního vkladu infrastrukturního majetku Města Kojetína (dle
důvodové zprávy) do majetku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Přerov
I-Město, Šířava 483/21, 750 02 Přerov. Jako protihodnotu vkladu obdrží Město Kojetín
listinné akcie na jméno,
předloží výše uvedený návrh k projednání Zastupitelstvu města Kojetína dne 22.06.2010.
26. Návrh „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 358/10 Úprava prostor ZŠ Svatopluka
Čecha pro potřeby MěDDM Kojetín“
(tisk R/874)

Usn. č.
R 1862/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 358/10 Úprava prostor ZŠ
Svatopluka Čecha, Kojetín pro potřeby MěDDM Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing.
Mojmírem Hauptem – starostou města a zhotovitelem: Ptáček – pozemní stavby s.r.o.,
Podvalí 629, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem. Na doplnění předmětu díla
na stavební práce na výše uvedenou stavbu ve výši 340.712,- Kč bez DPH.
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27. Využití odpadového tepla z bioplynové stanice

Usn. č.
R 1863/06-10
Rada města po projednání
souhlasí se záměrem Agro-družstva Morava Kojetín vybudování bioplynové stanice na
farmě v Kojetíně a se záměrem dodávek odpadového tepla pro potřeby kotelen ve vlastnictví
Města Kojetína na sídlišti Sever,
ukládá řediteli společnosti Technis Kojetín s r.o., ve spolupráci s vedoucím odboru MIM,
nadále dopřesňovat technické parametry a finanční relace výše uvedeného záměru.
28. Proplacení nákladů za zhodnocení obecního bytu

Usn. č.
R 1864/06-10
Rada města po projednání
souhlasí s úhradou nákladů spojených se stavebními úpravami bytu č. 6, na ulici Palackého
371, Kojetín, Kojetín I-Město, J.R.P. …, ve výši 18.000,- Kč.
29. Návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2010 pro Charitu Kojetín
(tisk R/881)

Usn. č.
R 1865/06-10
Rada města po projednání

souhlasí

• s poskytnutím peněžité dotace na rok 2010 pro Charitu Kojetín v rámci schváleného
rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč
• s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžité dotace dle přílohy tisku R/881,

předloží
• návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2010 pro Charitu Kojetín ve výši 100.000,Kč zastupitelstvu města dne 22. června 2010
• návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité dotace dle přílohy tisku R/881
zastupitelstvu města dne 22. června 2010.

30. Schválení smluv – povodně
(tisk R/879)

Usn. č.
R 1866/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smluv mezi Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město,
Masarykovo náměstí 20, PSČ 752 01 a
• Autokreditem s.r.o., IČ 60779624, se sídlem Sokolovská 7, 793 13 Svobodné
Heřmanice na pracovní oděvy v hodnotě 9 750,- Kč
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• Obcí Braňany, IČ 00265845, č.p. 76, 435 22 Braňany, zastoupená Vlastimilem
Krupkou, starostou obce, finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč
• Obcí Kly, IČ 00236918, Záboří 375, 277 41 Kly, zastoupená pí Alicí Semiánovou,
DiS., starostkou, finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč
• Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice I-Pardubice-Staré Město, finanční prostředky ve výši 70 000,- Kč
• Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, kontaktní adresa Magistrát města Přerova,
Bratrská 34, 750 11 Přerov, na výpůjčku elektrických vysoušečů.
31. Smlouva o užití ZABAGED
(tisk R/884)

Usn. č.
R 1867/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat
(ZABAGED®) mezi Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo
nám. 20, PSČ 752 01 a Českou republikou – Zeměměřičským úřadem, Pod sídlištěm 9,
P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500.
33. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
33/A. Zápisy z jednání komisí RM

Usn. č.
R 1868/06-10
Rada města po projednání

bere na vědomí
• zápis z jednání Komise pro bytové otázky RM ze dne 19.05.2010
• zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM ze dne 10.05.2010
• zápis z jednání Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality RM ze
dne 14.05.2010.
33/B. Schválení smlouvy o zřízení místa zpětného odběru

Usn. č.
R 1869/06-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru mezi Městem Kojetínem a
firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2.
33/D. Petice občanů – nesouhlas se záměrem výstavby supermarketu

Usn. č.
R 1870/06-10
Rada města po projednání
bere na vědomí petici občanů města Kojetína – nesouhlas se záměrem vybudování
supermarketu v lokalitě u kotelny na Nové ulici v Kojetíně, doručené dne 08.06.2010,
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ukládá starostovi města odpovědět petičnímu výboru na výše uvedenou petici ve smyslu
informací, přednesených na jednání RM 09.06.2010 k této problematice.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková v.r.
V Kojetíně dne 9. června 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

