USNESENÍ
z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00
hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí
8, Kojetín
2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 2
(R/468)
Usn. č.
R 850/06-12
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.
Usn. č.
R 851/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/8, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 387.922,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ- p.
A.D…, která je v současné době nájemcem bytu. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/8 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/8.
Usn. č.
R 852/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/9, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I - Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 391.406,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. Y. G…,
která je v současné době nájemcem bytu. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/9 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/9.
Usn. č.
R 853/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/4, která se
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti
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5444/125526 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 194.351,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ
– p. J.H…, která je v současné době nájemcem bytu.
Usn. č.
R 854/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/5, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I - Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 356.717,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. L.H…,
která je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/5 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/5.
Usn. č.
R 855/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/1, která se
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5980/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti
5980/125526 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 213.486,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ
– p. M.K…, která je v současné době nájemcem bytu.
Usn. č.
R 856/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/5, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 391.142,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - M. a B. K….,
kteří jsou v současné době nájemci bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/5 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/5.
Usn. č.
R 857/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/6, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
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spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 389.822,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. M. M…,
která je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/6 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/6.
Usn. č.
R 858/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/8, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 393.730,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - M. a J.P…,
kteří jsou v současné době nájemci bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/8 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/8.
Usn. č.
R 859/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/1, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7823/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7823/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 449.908,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - p. V.P…,
který je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/1 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/1.
Usn. č.
R 860/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/2, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7763/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7763/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I - Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 477.048,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - p. A. S…,
která je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/2 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/2.
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Usn. č.
R 861/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/9, která se
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320,
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 katastrální území Kojetín, Kojetín I - Město za dohodnutou
kupní cenu ve výši 389.030,-- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - p. L.T…, která
je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/9 je
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/9.
Usn. č.
R 862/06-12
Rada města po projednání
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 výše, k projednání a schválení Zastupitelstvu města dne 19.06.2012,
předloží návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno výše, k projednání
a schválení Zastupitelstvu města dne 19.06.2012
3. Nakládání s majetkem města
(tisk R/469)
Usn. č.
R 863/06-12
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 805/05-12 ze dne 21.05.2012
předloží návrh na zrušení usnesení č. Z101/09-11 ze dne 20.9.2011 k projednání
zastupitelstvu města dne 19.6.2012
Usn. č.
R 864/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemků p.č. st. 1538/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7m2,
p.č. st. 1538/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35m2, p.č. st. 1538/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 146m2, p.č. st. 1538/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
190m2, p.č. st. 1538/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 187m2,
p.č. st. 1538/6,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3m2, p.č. st. 1538/7, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 84m2, p.č. st. 1538/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32m2, p.č. st. 1538/9 o
výměře 29m2, o celkové ploše 713m2 ve vlastnictví města Kojetína, vše v katastrálním území
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, na kterém je postaven dům ve vlastnictví
Společenství vlastníků na ulici Nová č.p. 1211-1213 v Kojetíně, Kojetín I-Město, za
nabídnutou kupní cenu 100,-Kč/m2, což činí kupní cenu 71 300,-Kč, dále úhrady veškerých
nákladů s převodem spojených kupujícími - právní služby, správní poplatek při vkladu práva
do KN, daň z převodu nemovitosti z vlastnictví Města Kojetína do podílového spoluvlastnictví
nabyvatelům:
Jedná se o následující vlastníky bytových jednotek:
1. id.7055/196272
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2. id. 1159/32712
3. id. 6167/196272
4. id. 7769/196272
id. 7769/196272
5. id. 1915/49068
id. 1915/49068
6. id. 3835/98136
7. id. 79/2088
8. id. 971/24534
id. 971/24534
9. id. 7055/392544
10. id. 755/21808
11. id. 2663/65424
id. 2663/65424
12. id. 829/24534
13. id. 85/2088
14. id. 199/5452
15. id. 1915/49068
id. 1915/49068
16. id. 965/32712
17. id. 54/1363
id. 54/1363
18. id. 4087/98136
id. 4087/98136
19. id. 199/6768
20. id. 199/5452
id. 199/5452
21. id. 653/16356
22. id. 25/696
id. 25/696
23. id. 7055/392544
24. id. 25/696
id. 25/696
25. id. 7381/196272
id. 7381/196272
26. id. 7855/196272
27. id. 219/5452
id. 6787/196272,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 865/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová, p.č. st. 1539/10, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 2m2 , p. J.V…, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 866/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/11, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 18m2 , R. a J.P…, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
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území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 867/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/12, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18m2 p. H.B…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území
Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady
veškerých nákladů spojené s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek při
vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 868/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová, p.č. st. 1539/13, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 18m2 , J. a M.K…, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 869/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová, p.č. st. 1539/14, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 18m2 , V. a S.Ch…, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 870/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová, p.č. st. 1539/15, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 18m2 , p. Z. K.., který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
Usn. č.
R 871/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží na ulici Nová, p.č. st. 1539/16, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 3m2 , A. a P.K…, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti - právní služby, správní
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
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Usn. č.
R 872/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemků p.č. 6314/1, ostatní plocha o výměře 2805m2 a p.č. 6314/2,
ostatní plocha o výměře 558m2, které jsou ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č.
10001, Kanoistice Kojetín, Loděnice 1371, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 44940327, za cenu
30,-Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími - právní služby,
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
předloží k projednání ZM 06/2012.
4. Nakládání s majetkem – pronájmy
(tisk R/472)
Usn. č.
R 873/06-12
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. H.P…, o posouzení zhodnocení vybavení nebytových prostor
v domě č.p. 54, Masarykovo nám., Kojetín, Kojetín I – Město
souhlasí s finančním vyrovnáním za vybavení nebytových prostor v domě č.p. 54,
Masarykovo nám., Kojetín, Kojetín I – Město, ve výši 15.000,-Kč
ukládá finančnímu odboru zahrnout do rozpočtu města Kojetína na rok 2012 finanční
prostředky ve výši 15.000,-Kč, jako finanční vyrovnání za vybavení pronajatých prostor v
domě č.p. 54 na Masarykově nám., Kojetín, Kojetín I – Město, pro nájemce H.P…

5. Návrh na uložení odvodu z investičního fondu ZŠ nám. Míru a navýšení jejího
příspěvku na provoz
(tisk R/473)
Usn. č.
R 874/06-12
Rada města po projednání
ukládá Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, okres Přerov, příspěvkové organizaci, odvod
z investičního fondu ve výši 50 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy tisku
R/473,
schvaluje:
 Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, okres Přerov, příspěvkové organizaci,
navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 o částku 50 tis. Kč
 Rozpočtové opatření č. 8/2012 dle přílohy tisku R/473, které zahrnuje

příjmy ve výši 50 tis. Kč

výdaje ve výši 50 tis. Kč
6. Prodej bytů – žádosti o změny
(tisk R/475)
Usn. č.
R 875/06-12
Rada města po projednání
nesouhlasí s poskytnutím půjčky z prostředků města Kojetína K. a J.G… za účelem
financování koupě bytu č.9 v ulici Nádražní č.p. 907, Kojetín, Kojetín I-Město,
předloží žádost manželů G. o poskytnutí půjčky k projednání Zastupitelstvu města dne
19.06.2012.
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Usn. č.
R 876/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s udělením výjimky ze Zásad prodeje bytů pro J a M.D., kdy se Město Kojetín jako
převodce zavazuje neuplatňovat věcné předkupní právo vůči financující bance, která jako
zástavní věřitel může bez omezení uplatnit práva vyplývající ze zástavní smlouvy (zpeněžení
zástavy), aniž by byla povinna nemovitost přednostně nabídnout Městu Kojetínu jako
převodci za původně sjednanou kupní cenu, ani vůči následným nabyvatelům,
souhlasí se změnou Kupní smlouvy ze dne 18.4.2012, uzavřené mezi Městem Kojetínem
jako převodcem a manželi J. a M.D. jako nabyvateli, kdy se ustanovení čl. „za deváté“
doplňuje o text: „Toto věcné předkupní právo převodce neuplatní vůči financující bance
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, 12021 Praha 2, IČ
60192852, která jako zástavní věřitel může bez omezení uplatnit práva vyplývající ze
zástavní smlouvy (zpeněžení zástavy), ani vůči následným nabyvatelům.“,
předloží žádost manželů D. o změnu kupní smlouvy k projednání Zastupitelstvu města dne
19.06.2012.
7. Oprava parkoviště u hřbitova
(tisk R/471)
Usn. č.
R 877/06-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava parkoviště u hřbitova“, mezi
Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a
společností Cyril DRAGON - DLAŽBA, se sídlem Tovačovská 126, 768 11 Chropyně,
ve výši 249.938,06 Kč bez DPH.
8. Oprava kanalizace v ulici Pořadí
(tisk R/474)
Usn. č.
R 878/06-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava kanalizace v ulici Pořadí“, mezi
Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a
společností MYFA Olomouc s.r.o., Tovární č.p.41, 77200 Olomouc 2, IČ: 25376772, ve výši
193 705 Kč bez DPH.
9. Bytové záležitosti
(tisk R/470)
Usn. č.
R 879/06-12
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu v č. 26, vel. 1+ 1, v domě s pečovatelskou
službou, na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, dohodou na základě žádosti
podané nájemcem, p. V.K…
Usn. č.
R 880/06-12
Rada města po projednání
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schvaluje pronájem obecního bytu č. 26, vel. 1+1, v domě s pečovatelskou službou, na ul.
Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, těmto žadatelům o pronájem bytu v domě
s pečovatelskou službou v tomto pořadí:
1. p. K.B…, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve
výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku, a
za podmínky uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni
podpisu smlouvy o nájmu bytu
2. p. K.V…, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve
výši 30,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a
za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb do rozpočtu
Města Kojetína a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni
podpisu smlouvy o nájmu bytu.
Usn. č.
R 881/06-12
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce – do 31. 08. 2012, na
obecní byt č. 4, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město p. M.M…, za podmínky
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném před podpisem smlouvy a za
podmínky úhrady nájmu měsíčně dopředu. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 38,Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu
s ustanovením § 686a občanského zákoníku.
Usn. č.
R 882/06-12
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 2 měsíců do 31. 07. 2012, na
obecní byt č. C 4, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město manželům M…, za
podmínky uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném před podpisem smlouvy.
V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.
Usn. č.
R 883/06-12
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30. 06. 2012, na obecní byt č. B1, vel. 3+kk, na
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, manželům M. a F. T…, za podmínky předání
bytu k 30. 6. 2012, smluvní měsíční nájemné 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty, výše kauce zůstává v původní výši.
10.Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
10/A. Darovací smlouva
Usn. č.
R 884/06-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Energo IPT s.r.o., Sušilova 602/13, 602 00 Brno,
IČ 25583026 (dále jen dárce) a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I-Město, PSČ 752 01 , IČ 00301370 (dále jen obdarovaný), na základě které poskytuje
dárce finanční částku 5.000,- Kč jako příspěvek na akci „BĚŽÍME PROTI DROGÁM“.
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10/B. Projekt „Kvarteta Olomouckého kraje“
Usn. č.
R 885/06-12
Rada města po projednání
souhlasí s použitím znaku města Kojetína pro účely projektu „Kvarteta Olomouckého kraje“,
realizovaného Tiskárnou SPRINT, U Panelárny 6b, 772 00 Olomouc
10/C. Návrh na pojmenování ulice
Usn. č.
R 886/06-12
Rada města po projednání
bere na vědomí návrh pana R.H. na pojmenování ulice po Eduardu Hedvičkovi
10/D. Změna usnesení a smlouvy o zřízení věcného břemene
Usn. Č.
R 887/06-12
Rada města po projednání
mění usnesení č. R 839/06-12 ze dne 6.6.2012 na :
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností SMP Net s.r.o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava v zastoupení RWE Distribuční služby,
s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a panem Lubomírem Hemzou, náměstí Svobody
819, Kojetín I-Město, kdy dotčený pozemek p.č. 5718/1, ostatní plocha, v katastrálním území
Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, který byl dotčen
zřízením a provozováním plynárenského zařízení a právem vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravou a provozováním distribuční soustavy a
plynovodní přípojky, a to na dobu neurčitou.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Zápis provedla Lucie Grufíková
V Kojetíně dne 19. června 2012

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

