USNESENÍ
z 85. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. září 2010, v kanceláři
starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, se
zahájením ve 13:00 hodin v budově Mateřské školy Kojetín, Masarykovo
náměstí 52
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/922)

Usn. č.
R 1961/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 14.07. a
11.08. 2010.
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/923)

Usn. č.
R 1962/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009,
08.12.2009, 30.03.2010, 22.06.2010 a 11.08.2010.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/924)

Usn. č.
R 1963/09-10
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2010 a setkání
občanů, pracujících v zastupitelstvu města, výborech zastupitelstva města a komisích rady
města – dne 12.10.2010.
5. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetína a příspěvkových
organizací, zřízených městem, za rok 2010
(tisk R/925)

Usn. č.
R 1964/09-10
Rada města po projednání

zřizuje
1. na funkční období od 01.10.2010 do 30.9.2011 hlavní inventarizační komisi (HIK)
2. k provedení jednotlivých inventur za rok 2010 dílčí inventarizační komise (DIK),
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jmenuje

předsedu HIK
členy HIK

předsedy a členy DIK

místostarosta
Jiřina Páleníková (tajemnice)
Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odb.VVŠK)
Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO)
Ing. Dušan Laboň (ved.odd.správy majetku)
Bc. Ludmila Prokešová, DiS. (ved.odb. SV)
Bc. Jiří Stav (vedoucí odb. VŽPD)
dle přílohy č. 1 tisku č. R/925

stanoví
1. termíny k provedení fyzických a dokladových inventur dle přílohy č. 1 tisku R/925
2. termín k vyhotovení závěrečného protokolu o inventarizaci majetku a závazků
města dle přílohy č. 1 tisku č. R/925,
ukládá ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.Míru, DDM, MŠ, ŠJ,
MěKS, CSS)
a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2010 vlastní
zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků za rok 2010 včetně
složení HIK, DIK a termínů provedení fyzických a dokladových
inventur
b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 31.01.2011 závěrečný
protokol o provedené inventarizaci
6. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2011
(tisk R/926)

Usn. č.
R 1965/09-10
Rada města po projednání
zřizuje
komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetín na rok 2011,

jmenuje
Předsedu komise :
• Starosta
Členy komise:
• Místostarosta
• Člen rady
• Člen rady
• Tajemnice MěÚ – Jiřina Páleníková
• Rozpočtář – Dana Chytilová
• Vedoucí FO – Ing. Hana Večeřová, MSc.
• Vedoucí oddělení správy majetku FO – Ing. Dušan Laboň
• Vedoucí odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová
• Vedoucí odboru VŽPD – Bc. Jiří Stav
• Vedoucí odboru SV – Bc. Ludmila Prokešová, DiS.
• Investiční technik – Miloš Pavlík,
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ukládá výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetín na
rok 2011 na jednání rady města v 11/2010.
7. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.
(tisk R/927)

Usn. č.
R 1966/09-10
Rada města po projednání

souhlasí

• s přijetím kontokorentního úvěru a s uzavřením smlouvy o
kontokorentním úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 5.000.000,- Kč,
s dobou splatnosti do 1 roku od poskytnutí. Úvěr je určen na překlenutí
přechodného nedostatku finančních prostředků při nerovnoměrném
naplňování daňových příjmů města v průběhu roku
• se způsobem zajištění úvěru rozpočtem města, tj. budoucími příjmy,
předloží návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru ke schválení
zastupitelstvu města dne 21. září 2010.
8. Změna rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 17/2010 a č. 18/2010
(tisk R/928)

Usn. č.
R 1967/09-10
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2010 dle přílohy č. 1 tisku R/928, které zahrnuje
 výdaje ve výši
1141,54 tis. Kč
 příjmy ve výši
678,58 tis. Kč
 financování ve výši
462,96 tis. Kč,
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 18/2010 dle přílohy č. 2 tisku R/928,
předloží rozpočtové opatření č. 18/2010 ke schválení ZM dne 21.09.2010,
souhlasí s provedenými přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle přílohy č. 3 tisku
R/928.
9. Souhlas zřizovatele s přijetím účelového peněžitého daru pro Centrum sociálních
služeb Kojetín, příspěvkovou organizaci
(tisk R/938)

Usn. č.
R 1968/09-10
Rada města po projednání
schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč, který je účelově určen k posílení fondu
kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, dle
důvodové zprávy tisku R/938.
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10. Informace k plnění rozpočtu za rok 2010 a plnění daní za období 01-08/2010

Usn. č.
R 1969/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci k plnění rozpočtu za rok 2010 – rekapitulaci příjmů, výdajů a
financování a plnění daní za období 01 – 08/2010.
11. Bytové záležitosti
(tisk R/929)

Usn. č.
R 1970/09-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, vel 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, po p. G., těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí:
1. p. Z.V. …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši
25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za podmínky
zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb obcí Uhřičice do rozpočtu
města Kojetína a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni
podpisu smlouvy o nájmu bytu;
2. p. Š.J. …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši
25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za podmínky
zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb obcí Uhřičice do rozpočtu
města Kojetína a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni
podpisu smlouvy o nájmu bytu;
3. p. Š.K. …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši
25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za podmínky
uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni podpisu smlouvy o
nájmu bytu.

Usn. č.
R 1971/09-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín,
Kojetín I – Město, po p. Z., p. K.A. …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, smluvní
měsíční nájemné ve výši 25,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za
podmínky uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni podpisu
smlouvy o nájmu bytu.

Usn. č.
R 1972/09-10
Rada města po projednání
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bere na vědomí výpověď nájmu z bytu č. 2, vel. 4+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín
I – Město, nájemci S.L.K., k 31.8.2010, s tříměsíční výpověďní lhůtou.

Usn. č.
R 1973/09-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 4+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I –
Město, po K., p. S.A. …, za podmínek nájmu od 01.12.2010, 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 občanského zákoníku.

Usn. č.
R 1974/09-10
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+1, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I –
Město, p. M.M., za podmínek nájmu od 01.10.2010, na dobu určitou 3 měsíce, smluvní
měsíční nájemné ve výši 35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za
podmínky, že nejpozději k datu uzavření nájemní smlouvy bude uhrazeno veškeré dlužné
nájemné a nájemné za měsíc září 2010.

Usn. č.
R 1975/09-10
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 1655/02-10 ze dne 17.2.2010, kterým byla m. M.I.M. schválena výpověď
nájmu z bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Bytové záležitosti
(tisk R/929A)

Usn. č.
R 1976/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. L.V. …,
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 2+1, Sladovní 1185, Kojetín, Kojetín I – Město,
p. L.V. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu určitou 2 měsíce,
smluvní měsíční nájemné ve výši 38,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše
kauce bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 686a občanského
zákoníku,
souhlasí s uzavřením dohody o uznání a splácení dluhu s p. L.V. …, za podmínek úhrady
dlužné částky ve dvou splátkách splatných vždy do 30-tého dne v měsíci, počínaje měsícem
září 2010.
13. Vyhodnocení Kojetínských hodů 2010
(tisk R/933)
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Usn. č.
R 1977/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí Vyhodnocení akce Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2010,
včetně celkového finančního vyúčtování,
souhlasí s pokrytím ztráty z vyúčtování Kojetínských hodů a Kojetínského hudebního léta
2010 rozpočtovým opatřením, dle usn. č. 1883/07-10.
15. Žádost o náhradu škody
(tisk R/930)

Usn. č.
R 1978/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o náhradu škody p.T. K. …,
ukládá vedoucí FO připravit na jednání RM 10/2010 návrh na řešení finanční kompenzace
p. T.K. …
16. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/931)

Usn. č.
R 1979/09-10
Rada města po projednání
souhlasí s úhradou nákladů vynaložených nájemcem panem L.P. …, na rekonstrukci a
opravu nebytových prostor domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – Město, ve
výši 183.402,-- Kč z prostředků Města Kojetína jako pronajímatele nebytových prostor domu
na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – Město, formou vzájemného zápočtu proti
pohledávkám ve výši nájmu bez DPH, které vzniknou Městu Kojetínu, jako pronajímateli
těchto nebytových prostor vůči nájemci na základě uzavřené smlouvy o nájmu, od
01.01.2011.

Usn. č.
R 1980/09-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené dne 02.10.2000
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a paní J.H. …,
dle přílohy tisku R/931.

17. Nakládání s majetkem města
(tisk R/932, R/932A)

Usn. č.
R 1981/09-10
Rada města po projednání
ruší usnesení RM č. 1766/04-10 ze dne 21. 4. 2010 dle důvodové zprávy R/392,
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ukládá vedoucímu oddělení správy majetku finančního odboru města Kojetína, připravit na
jednání ZM 09/2010 návrh na zrušení schvalovacího usnesení č. Z 374/06-10 ze dne
22.6.2010 dle důvodové zprávy R/392.

Usn. č.
R 1982/09-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8002171/001, mezi
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8 pro stavbu: „Kojetín, Masara, RD B., NNk“, kdy
dotčený pozemek p.č. 2813/43, ostatní plocha bude zatížen stavbou distribučního
elektrizačního kabelového vedení nízkého napětí.

Usn. č.
R 1983/09-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Kojetínem a společností SOLAR 6 s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10,
Malešice, kdy pozemek p.č. 7074, ostatní plocha, k.ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína,
bude zatížen přípojkou vedení VN 22kV ke stavbě „ FVE Kojetín“.

Usn. č.
R 1984/09-10
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 256/1, zahrada, k.ú. Kojetín, ve vlastnictví města
Kojetína, p. L.O. …, za cenu 66,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti, včetně vyhotovení GP,
předloží k projednání a schválení ZM 09/2010.

Usn. č.
R 1985/09-10
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem části pozemků p.č. st. 683, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. st. 682,
zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, m. M.L.I. …, za
cenu 100,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně úhrady za
vyhotovení GP,
předloží k projednání a schválení ZM 09/2010.

Usn. č.
R 1986/09-10
Rada města po projednání
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 362/1, zahrada o výměře 524 m2,
k.ú. Kojetín,
ukládá vedoucímu oddělení správy majetku FO jednat se zájemcem o možnosti pronájmu
části výše uvedeného pozemku.
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Usn. č.
R 1987/09-10
Rada města po projednání
odkládá zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 976 v ulici Padlých hrdinů a pozemků
p.č. stavební 1236 a p.č. 7083 ostatní plocha, vše k.ú. Kojetín, na jednání RM 10/2010.

Usn. č.
R 1988/09-10
Rada města po projednání
mění část textu schváleného usnesením RM č. R 1935/08-10 ze dne 11.8.2010, takto:
Původní část textu „souhlasí se zveřejněním záměru uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu ……“ se nahrazuje tímto textem „souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného
převodu……“. Ostatní text schváleného usnesení zůstává beze změn.

Usn. č.
R 1989/09-10
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčené pozemky:
5759/1, ostatní plocha,
5758/2, ostatní plocha,
5757/3, ostatní plocha,
5754/5, ostatní plocha,
5741/4, ostatní plocha,
649/3, ostatní plocha,
vše k.ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, budou zatíženy stavbou nového kabelového
vedení při akci „Kojetín, Svatopluka Čecha – nové NNk“.

Usn. č.
R 1990/09-10
Rada města po projednání
souhlasí se záměrem bezúplatného převodu části pozemků z vlastnictví Města Kojetína za
pozemky a stavební objekty z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje příspěvkové organizace dle přílohy tisku R/932A,
předloží k projednání a schválení ZM 09/2010.
18. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/936)

Usn. č.
R 1991/09-10
Rada města po projednání
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schvaluje
• poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč občanskému sdružení Středisku rané
péče EDUCO Zlín o.s., Tř.T.Bati 385, 763 02 Zlín, IČ: 26986728 – jako příspěvek na
zajištění péče tří klientských rodin v našem městě
• poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000,-Kč m. T.J.V. … - jako příspěvek na
zakoupení kompenzační pomůcky pro dceru.
19. Schválení dodavatelů a jmenování členů hodnotící komise – realizace veřejné
zakázky malého rozsahu „Okrasná výsadba druhé části ulice Sv. Čecha v Kojetíně“
(tisk R/937)

Usn. č.
R 1992/09-10
Rada města po projednání
schvaluje dodavatele pro předložení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Okrasná výsadba druhé části ulice Sv. Čecha v Kojetíně“ dle důvodové zprávy TISK R/937,
jmenuje členy hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Okrasná výsadba druhé části ulice Sv. Čecha v Kojetíně“ dle
důvodové zprávy TISK R/937.
20. Oprava silnice III/43327 Popůvky
(tisk R/939)

Usn. č.
R 1993/09-10
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 841/NBAA-18/123/2010 na realizaci akce „Oprava
silnice III/43327 Popůvky SO 102 – Osazení obrubníků“ mezi Městem Kojetínem, se sídlem
Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201 a společností STRABAG a. s., se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, ve
výši 110 903,- Kč.
21. Hodnocení plnění plánu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města
Kojetína ve volebním období 2006 – 2010
(tisk R/935)

Usn. č.
R 1994/09-10
Rada města po projednání
souhlasí se zprávou o hodnocení plnění plánu hospodářského, sociálního a kulturního
rozvoje města Kojetína ve volebním období 2006 – 2010,
předloží výše uvedenou zprávu o hodnocení plnění plánu hospodářského, sociálního a
kulturního rozvoje města ve volebním období 2006 – 2010 k projednání zastupitelstvu města
dne 21.09.2010.
22. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM
22/A. Žádost o souhlas k finanční podpoře ZŠ Svat. Čecha
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Usn. č.
R 1995/09-10
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, Kojetín na podporu projektu v oblasti protidrogové politiky „Nebát se
a nekrást“,
ukládá finančnímu odboru zahrnout částku 10.000,- Kč do rozpočtového opatření města –
za použití finančních prostředků z fondu prevence kriminality.
22/B. Žádost o financování režijních nákladů na výrobu jídla a dovoz stravy

Usn. č.
R 1996/09-10
Rada města po projednání
schvaluje cenu stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, pro děti
navštěvující Mateřskou školu sv. Josefa v Kojetíně, ve stejné výši, která platí dle aktuální
cenové kalkulace pro děti navštěvující Mateřskou školu, zřízenou Městem Kojetínem.
22/C. Žádost o navýšení příspěvku – Charita Kojetín

Usn. č.
R 1997/09-10
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost Charity Kojetín o navýšení příspěvku na činnost ze dne
26.08.2010,
ukládá starostovi města seznámit ředitelku Charity Kojetín se stanoviskem RM k výše
uvedené žádosti.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková v.r.
V Kojetíně dne 8. září 2010

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města

