USNESENÍ

z 36. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. března 2012, v 15:00
hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo
náměstí 8, Kojetín
2. Nakládání s majetkem – pronájmy
(tisk R/403)
Usn. č.
R 721/03-12
Rada města po projednání
schvaluje dohodu o skončení nájemní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám.
20, Kojetín, Kojetín I – Město a V.K. … - objekt nezapsaný do katastru nemovitostí,
postavený na p.č. st. 1495, pozemky p.č. st 1495, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2
a p.č. 141/2, zahrada o výměře 1376 m2, k.ú. Kojetín, ke dni 31. března 2012
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout objekt nezapsaný do katastru nemovitostí,
postavený na p.č. st. 1495 a pozemky p.č. st. 1495, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57
m2 a p.č. 141/2, zahrada o výměře 1376 m2, k.ú. Kojetín.
3. Změna zajištění pohledávek České spořitelny a.s. z úvěrové smlouvy č.52/03/LCD
(tisk R/404)
Usn. č.
R 722/03-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Dodatku č.5 ke Smlouvě o úvěru č.52/03/LCD ze dne 29.1.2003, mezi
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako „Klient“) a
Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“), kterým se mění
způsob zajištění peněžitých závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy 52/03/LCD, dle přílohy
k tisku R/404
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zastavení pohledávek z bankovního účtu,
č.ZÚ3/52/03/LCD, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto (jako „Zástavce“) a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako
“Banka“), dle přílohy k tisku R/404
souhlasí s uzavřením Dohody ke Smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/52/03/LCD ze dne
18.10.2004, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako
„Zástavce“) a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“), dle
přílohy k tisku R/383, dle přílohy k tisku R/404
předloží Návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o úvěru č.52/03/LCD ze dne 29.1.2003, mezi
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako „Klient“) a
Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“) k projednání a
schválení zastupitelstvu města dne 27.3.2012.
předloží Návrh Smlouvy o zastavení pohledávek z bankovního účtu, č.ZÚ3/52/03/LCD,
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako „Zástavce“)
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a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“) k projednání a
schválení zastupitelstvu města dne 27.3.2012.
předloží Návrh Dohody ke Smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/52/03/LCD ze dne
18.10.2004, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako
„Zástavce“) a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“)
k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 27.3.2012.

4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/405)
Usn. č.
R 723/03-12
Rada města po projednání
souhlasí s bezúplatným převodem pozemků a uzavřením darovací smlouvy na pozemek p.č.
4949/2, ostatní plocha o výměře 6 642m2 a pozemek p.č. 4957/15, orná půda o výměře
1 378m2, oba v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č.
121 pro katastrální území Kojetín, z vlastnictví Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín–I-Město,
předloží k projednání a schválení ZM v 3/2012 v případě souhlasného stanoviska rady města
Usn. č.
R 724/03-12
Rada města po projednání
revokuje usn. č. R 700/03-12 ze dne 19.3.2012
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění osvětlení prostoru okolo budovy benzinové čerpací
stanice, p.st. 2502, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto a L.P. …
5. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 2
(tisk R/406)
Usn. č.
R 725/03-12
Rada města po projednání
souhlasí s převodem bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) do vlastnictví stávajících nájemníků jako
nabyvatelů, jak je uvedeno dále, za podmínek uvedených v kupní smlouvě
souhlasí s uzavřením Kupních smluv mezi převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno dále
předloží návrh na převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků jako nabyvatelů, jak
je uvedeno dále, k projednání a schválení Zastupitelstvu města dne 27.3.2012
předloží návrh na uzavření Kupních smluv mezi převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno dále,
k projednání a schválení Zastupitelstvu města dne 27.3.2012
a) bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném
na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na
společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534
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a spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na pozemku p.č. st. 1534
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a
číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 284.065,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ – J.aM.D. …, a M. D.
…, jako nabyvatelům
b) bytové jednotky č.1204/2, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném
na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2372/125526 na
společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č.st. 1534
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2372/125526 na pozemku p.č. st. 1534
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a
číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 84.680,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ- Z.S. …, jako nabyvateli
c) bytové jednotky č.1204/6, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1204 postaveném
na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5534/125526 na
společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1204, postaveném na pozemku p.č. st. 1534
a spoluvlastnického podílu o velikosti 5534/125526 na pozemku p.č. st. 1534
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a
číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 197.564,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ – M.aS.Š. …, jako
nabyvatelům

6. Bytové záležitosti
(tisk R/407)
Usn. č.
R 726/03-12
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu dohodou obecního bytu č. 26, vel. 1+ kk, na náměstí Dr. E. Beneše
3, Kojetín, Kojetín I-Město, na základě žádosti podané nájemcem, M.P. …
Usn. č.
R 727/03-12
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 26, vel. 1 + kk, nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín
I-Město, žadatelům o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v tomto pořadí:
1. K. F. ...
2. Š. L. …
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 30,Kč/m2/měsíc, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem
stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.
Usn. č.
R 728/03-12
Rada města po projednání
bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu č. C6, vel 2+KK, na ulici Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I-Město, ke dni 15.3.2012, nájemce A.Ch. …
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7. Schválení smlouvy na služby – „Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb“
(tisk R/408)
Usn. č.
R 729/03-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy na služby - „Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb“
mezi Městem Kojetínem, Kojetín, Kojetín I – Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01,
IČ:00301370 a právnickou osobou EMEA s.r.o., Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ:
26898101, v ceně 5 880,- Kč/měsíc plus DPH.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Zápis provedla Markéta Rádlová
V Kojetíně dne 27. března 2012

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

