USNESENÍ
z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00
hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/539)
Usn. č.
R 1083/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 08.08.2012,
05.09.2012 a 18.09.2012.

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2012
(tisk R/540)
Usn. č.
R 1084/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Města Kojetína za 01-09/2012 dle tisku
R/540.
4. Návrh na uzavření smluv o zprostředkování prodeje
(tisk R/541)
Usn. č.
R 1085/10-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám.
20, Kojetín, Kojetín I-Město,IČ 00301370 jako „Zájemcem“ a realitní kanceláří RMC
REALITY, Kratochvílova 135/17, Přerov 750 02, IČ 74425994 jako „Zprostředkovatelem“, na
prodej bytové jednotky č. 1205/3 nacházející se na adrese Svatopluka Čecha 1205,
Kojetín, Kojetín I-Město, v obytném domě č.p. 1204, 1205, včetně podílu o velikosti
7357/125526 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1534, vše
v katastrálním území Kojetín, okres Přerov, dle přílohy.
Usn. č.
R 1086/10-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám.
20, Kojetín, Kojetín I-Město , IČ 00301370 jako „Zájemcem“ a realitní kanceláří RMC
REALITY, Kratochvílova 135/17, Přerov 750 02, IČ 74425994 jako „Zprostředkovatelem“, na
prodej objektu č.p. 595, včetně pozemku p.č. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
214m2, nacházející se v obci Kojetín, ul. Kroměřížská, vše v katastrálním území Kojetín,
okres Přerov, zapsané na listu vlastnictví 10001, dle přílohy.

5. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 15/2012
(tisk R/542)
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Usn. č.
R 1087/10-12
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 dle přílohy tisku R/542, které zahrnuje:
- příjmy ve výši
179,5 tis. Kč
- výdaje ve výši
213,5 tis. Kč
- financování ve výši
34,0 tis. Kč

6. Nakládání s majetkem města
(tisk R/544)
Usn. č.
R 1088/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí písemnost p. P.Š. …, p. F.Ř. …, manž. M.H.S. …, manž. A.M.P. … a M.Š.
…, kde žádají o přehodnocení prodejní ceny za nabízenou cenu 35,-Kč/m2 části pozemku
p.č. 4949/2, ostatní plocha – manipulační plocha o výměře cca 385m2 a části pozemku p.č.
513/6, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 95m2, o celkové výměře obou částí
pozemků cca 480m2, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.10001,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4949/2, ostatní plocha –
manipulační plocha o výměře cca 385m2 a části pozemku p.č. 513/6, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 95m2, o celkové výměře obou částí pozemků cca 480m2, vše ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín,
v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.10001, za kupní cenu 40,- Kč/m2, za
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími – geometrický plán,
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti
žadatelům p. P.Š. … p. F.Ř. …, manž. M.H.S. …, manž. A.M.P. …a M.Š. …
Usn. č.
R 1089/10-12
Rada města po projednání
souhlasí se směnou pozemků a s uzavřením směnné smlouvy p. č. 3002/83, orná půda o
výměře 427m2, p. č. 3031/10, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 1824m2, p. č.
5704/139, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 40m2, p. č. 3002/89, orná půda o
výměře 1256m2, p. č. 3031/12, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 3263m2, p. č.
5704/132, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 92m2, p. č. 2579/24, orná půda o
výměře 319m2, p. č. 3002/110, orná půda o výměře 1625m2, p. č. 5713/79, ostatní plochaostatní komunikace o výměře 12m2, p. č. 5715/27, ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 12m2, o celkové výměře 8870m2, ve vlastnictví p. J.M. …, v katastrálním území
Kojetín, na listu vlastnictví č. 203 za pozemky p. č. 2231/74, orná půda o výměře 1551m2, p.
č. 2231/110, orná půda o výměře 1533m2, p. č. 2231/70, orná půda o výměře 773m2 a p. č.
2
2388/417, orná půda o výměře 5033m2, o celkové výměře 8890m ve vlastnictví Města
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město v katastrálním území Kojetín, na
listu vlastnictví č. 10001, za podmínky úhrady veškerých nákladů spojených se směnou
pozemků Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město – právní
služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, 50 % daně z převodu nemovitosti, předloží
k projednání ZM 12/2012.
Usn. č.
R 1090/10-12
Rada města po projednání
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bere na vědomí písemnost p. F.H. …, nabídku k odkoupení pozemku p.č. 800/118, orná
2
2
půda o výměře 131m ve výši 250,-Kč/m , ve vlastnictví p. F.H. …, v obci Kojetín,
v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví 424,
2
souhlasí s nabytím pozemku p.č. 800/118 o výměře 131m , který vznikl rozdělením
2
pozemku p.č. 800/104, orná půda o výměře 4036m , dle geometrického plánu, v obci
Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 424, z vlastnictví p. F.H. …, jako
„prodávajícího“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, jako
„kupujícího, za kupní cenu 250,-Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem
prodávajícím, geometrický plán, právní služby a daně z převodu nemovitosti a správního
poplatku pro vklad práva do KN,
předloží k projednání ZM 12/2012.
Usn. č.
R 1091/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí písemnost p. R.Š. …, kde žádá o koupi pozemku p.č. 4363/1, trvalý travní
2
porost o výměře 573m , který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město, před obcí Uhřičice, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví
č. 10001, za cenu obvyklou,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4363/1, trvalý travní porost o výměře
2
573m , který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, zájemcům o koupi, za min.
kupní cenu 50,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených
kupujícími – geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z
převodu nemovitosti.
Usn. č.
R 1092/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí písemnost manž. M.L.I. …, kde žádají o koupi části pozemku p.č. 7183,
ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 100m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu
vlastnictví č.10001,
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 7183, ostatní plocha-jiná
plocha o výměře cca 100m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.10001,
manž. M.L.I. …
Usn. č.
R 1093/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí písemnost manž. E.K.V. …, kde žádají o koupi části pozemku p.č. 645/9,
zahrada o výměře 48m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.
10001, za cenu 30,-Kč/m2,
2
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 645/9, zahrada o výměře 48m , který
je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci
Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, manž. E.K.V. …, za kupní
cenu 40,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími –
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu
nemovitosti.
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7. Bytové záležitosti
(tisk R/543)
Usn. č.
R 1094/10-12
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, na ul. Sladovní 1186, vel. 2+1, žadatelce o
pronájem obecního bytu, p. L.Z. …. Za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní
měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.
Usn. č.
R 1095/10-12
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.11.2012 do 31.12.2012 na
obecního byt č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p.
M.M. …, za podmínky úhrady veškerých finančních závazků na nájemném, vzniklých
k 31.10.2012, nejpozději do 31.10.2012, a v případě splnění podmínek stanovených nájemní
smlouvou, především včasné placení nájemného, následně prodloužit nájemní smlouvu
dodatkem na další období, vždy na dobu 2 měsíců. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve
výši 38,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu
s ustanovením § 686 občanského zákoníku.
Usn. č.
R 1096/10-12
Rada města po projednání
ruší výpověď z nájmu bytu dle ustanovení § 711, odst. 2 občanského zákoníku, s tříměsíční
výpovědní lhůtou s povinností pronajímatele poskytnout přístřeší, nájemcům obecního bytu
č. 3, v domě Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, manž. K.J.Š. …, která byla
schválena usnesením č. R 986/09-12 ze dne 05.09.2012, neboť odpadl důvod pro podání
výpovědi. Dlužná částka byla uhrazena.
Usn. č.
R 1097/10-12
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. A1, vel. 3+kk, v domě Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I-Město, žadateli o pronájem bytu, p. L.P. …. Za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce,
smluvní měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše
kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského
zákoníku.
Usn. č.
R 1098/10-12
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. D3, vel. 3+kk, v domě na ul. Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město, žadateli o pronájem bytu, p. T.D. …. Za podmínek nájmu na dobu určitou 6
měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a
občanského zákoníku.
Usn. č.
R 1099/10-12
Rada města po projednání
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schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 1, vel 1+1, v domě Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín
I-Město, nájemce p. M.M. … nájemní smlouvy dodatkem na dobu určitou od 01.11.2012 do
31.01.2013, za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném do
31.10.2012. V platnosti pak zůstává nájemné ve výši 38,- Kč m2, smluvní úhrada za
zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského
zákoníku.
Usn. č.
R 1100/10-12
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 10, vel 2+1, v domě Svatopluka
Čecha 1204, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce p. M.O. … na dobu určitou od 01.11.2012 do
31.01.2013 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 1101/10-12
Rada města po projednání
odkládá výměnu bytu č. A6, vel 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město,
nájemce p. K.R. …, za byt č. A2, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město
od 01.11.2012. Žádost bude znovu projednána na jednání RM dne 14. 11. 2012.
8. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/545)
Usn. č.
R 1102/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí ukončení nájmu parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu č.p. 1309
na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, podané nájemcem p. J.P. …, dohodou ke dni
30.11.2012 a schvaluje ukončení nájmu parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu
č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, podané nájemcem p. J.P. …, dohodou
ke dni 30.11.2012,
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout parkovací místo č. 25
v garážovém stání domu č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, v souladu s
„Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I – Město“, výše měsíčního nájemného činí min. 550,- Kč + DPH v platné
sazbě.
Usn. č.
R 1103/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí ukončení nájmu plochy pro reklamní účely, nacházející se na autobusové
čekárně Masarykovo náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem DOMINO Hrdá
s.r.o., Křenovice 157, dohodou ke dni 31.12.2012 a schvaluje ukončení nájmu plochy pro
reklamní účely, nacházející se na autobusové čekárně Masarykovo náměstí, Kojetín, Kojetín
I – Město, podanou nájemcem DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice 157, dohodou ke dni
31.12.2012.
Usn. č.
R 1104/10-12
Rada města po projednání
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bere na vědomí informace ke zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4949/2, ost.
pl. - manipulační plocha o výměře cca 6257 m2 a p.č. 4957/15, orná půda o výměře cca
1378 m2, nacházející se v k.ú. Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetín, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Přerov a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4949/2, ost. pl. manipulační plocha o výměře cca 6257 m2 a p.č. 4957/15, orná půda o výměře cca 1378 m2,
nacházející se v k.ú. Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetín, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.

9. Navýšení příspěvku na provoz MěKS – pokrytí ztráty z pořádání Kojetínských hodů
2012
(tisk R/550)
Usn. č.
R 1105/10-12
Rada města po projednání
souhlasí s vyúčtováním Kojetínských hodů 2012 a Kojetínského hudebního léta 2012 dle
předloženého vyúčtování a s pokrytím vzniklé ztráty Městskému kulturnímu středisku Kojetín
z rozpočtu města dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/550,
schvaluje
navýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Kojetín na rok
2012 o částku 140 tis. Kč na pokrytí ztráty z pořádání Kojetínských hodů 2012 a
Kojetínského hudebního léta 2012,
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2012 dle přílohy tisku R/550 které zahrnuje:

příjmy ve výši
100 tis. Kč

výdaje ve výši
100 tis. Kč

10. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 17/2012
(tisk R/552)
Usn. č.
R 1106/10-12
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2012 dle přílohy tisku R/552, které zahrnuje:

příjmy ve výši
169,84 tis. Kč

výdaje ve výši
131,38 tis. Kč

financování ve výši
38,46 tis. Kč
11. Návrhy jednotlivých opatření komunitního plánu sociálních služeb
(tisk R/547)
Usn. č.
R 1107/10-12
Rada města po projednání
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bere na vědomí návrhy opatření komunitního plánu sociálních služeb zpracované členy
Komis pro komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu RM dle jednotlivých
cílových skupin,
ukládá Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu předložit na
jednání RM dne 24.11.2012 návrhy opatření se zapracovanými připomínkami po skončení
připomínkovacího řízení - bez návrhu opatření 2.1. „ Zachování Sociálně aktivizačních
služeb Charity Kojetín pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a etnické menšiny“.
12. Termíny svatebních obřadů na rok 2013
(tisk R/546)
Usn. č.
R 1108/10-12
Rada města po projednání
schvaluje termíny konání svatebních obřadů na rok 2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

12.01.2013
09.02.2013
02.03.2013
06.04.2013
11.05.2013
01.06.2013
13.07.2013
10.08.2013
07.09.2013
05.10.2013
09.11.2013
07.12.2013

26.01.2013
23.02.2013
16.03.2013
20.04.2013
18.05.2013
15.06.2013
27.07.2013
24.08.2013
21.09.2013
19.10.2013
23.11.2013
14.12.2013

13. Pořizovatel územního plánu Kojetín
(tisk R/548)
Usn. č.
R 1109/10-12
Rada města příslušná podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání
schvaluje žádost města Kojetína, podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, o
pořízení Územního plánu Kojetína – Magistrátem města Přerova.

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 100632383 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR „Energetické úspory DPS E. Beneše“
(tisk R/549)
Usn. č.
R 1110/10-12
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 100632383 mezi příjemcem: Městem Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing.
Jiřím Šírkem starostou města a poskytovatelem: Státním fondem životního prostředí České
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republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou,
pověřenou řízením SFŽP.
15. Dodatek č. 2 l licenční smlouvě na užívání GIS
(tisk R/551)
Usn. č.
R 1111/10-12
Rada města po projednání
schvaluje dodatek č. 2 k licenční smlouvě 816/2011 na převod práv k užívání počítačového
programového vybavení a dat (související s GIS) mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370 (dále jen Město Kojetín) a společností
GEPRO spol. s. r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 44851529 za zakoupené licence a
jejich upgrade v ceně 92 800,- Kč bez DPH.

16. Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/553)
Usn. č.
R 1112/10-12
Rada města po projednání
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru p. L.W. …, na pokrytí nákladů na pohřeb (kremaci)
její sestry B.B. …
17. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
17/A. Žádost o povolení konání zabíjačky
Usn. č.
R 1113/10-12
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost firmy Řeznictví Kunovský s.r.o. Hranice, ze dne 22.10.2012, o
povolení konání zabíjačky na Masarykově náměstí v Kojetíně,
souhlasí s konáním zabíjačky dne 14.11.2012 na Masarykově náměstí v Kojetín firmou
Řeznictví Kunovský s.r.o., Jiráskova 410, 753 01 Hranice.
17/B. DDM – povolení k užívání služebního vozidla k soukromým účelům
Usn. č.
R 1114/10-12
Rada města po projednání
souhlasí s užíváním služebního vozidla Domu dětí a mládeže Kojetín, Volkswagen Sharan,
registrační značky 2M42879, k soukromým účelům ředitelky DDM Kojetín, paní Jany
Hrušákové.
17/C. Vypracování energetického auditu budovy ZŠ nám. Míru
Usn. č.
R 1115/10-12
Rada města po projednání
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schvaluje vypracování energetického auditu budovy ZŠ náměstí Míru 83, Kojetín za účelem
stanovení energetické náročnosti budovy po provedených rekonstrukcích v letech 2003 –
2010.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 24. října 2012
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