
U S N E S E N Í 

  

z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, 

ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/277) 

 

Usn. č. 

R 507/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 14.09.2011, 

pověřuje ředitelku Centra sociálních sluţeb Kojetín, příspěvkové organizace, jednat s úřadem 

práce o prodlouţení smlouvy o tři měsíce na výkon veřejně prospěšných prací – jeden 

pracovník. 

 

3. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 17/2011 

(tisk R/278) 

 

Usn. č. 

R 508/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2011 dle přílohy tisku R/278, které zahrnuje 

 výdaje ve výši          76,86 tis. Kč 

          příjmy ve výši          76,86 tis. Kč 

         financování ve výši 0,00 tis. Kč 

 

4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína  

(tisk R/282) 

 

Usn. č. 

R 509/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem na úpravu Pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení 

Města Kojetína, dle důvodové zprávy k tisku R/282, 

předloţí návrh na úpravu Pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města 

Kojetína ke schválení Zastupitelstvu města Kojetína. 

 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/279) 

 

Usn. č. 

R 510/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Agro-

druţstvo MORAVA, Komenského náměstí 1052, 752 01 Kojetín I – Město, kdy dotčený 

pozemek p. č. 2855/98, orná půda, v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví 
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č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, bude zatíţen stavbou podzemního teplovodního 

potrubí s názvem „Vyvedení tepla z BPS Agro-druţstvo Morava – Kojetín“. 

 

Usn. č. 

R 511/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o zapracování poţadavku Rady města Kojetína na provedení 

dílčích stavebních oprav místních komunikací v lokalitě ulice Nová (předláţdění chodníku 

v délce 30 m a vybudování pojezdového chodníku pro parkování vozidel, v celkové ceně 

max. 150.000,- Kč) do návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi nemovitostí mezi 

společností BASPRO s.r.o. a Městem Kojetínem, 

schvaluje vystavení souhlasu města Kojetína o úplatném převodu části pozemku p. č. 609/10, 

ostatní plocha, k.ú. Kojetín, z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 

ÚZSVM odloučené pracoviště Přerov, do vlastnictví společnosti BASPRO s.r.o., za účelem 

výstavby Obchodního centra. 

 

6. Stanovení sazby místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

(tisk R/281) 

 

Usn. č. 

R 512/11-11  

Rada města po projednání 

schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 v částce 500,- Kč, 

souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů,  

předloţí Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011,  po zapracování připomínek  MV ČR, odbor 

dozoru a kontroly veřejné správy Olomouc, k projednání zastupitelstvu města 12/2011. 

 
7. Informace o provedené analýze efektivity a hospodárnosti činností zajišťovaných pro 

Město Kojetín prostřednictvím Technis s.r.o. 

(tisk R/283) 

 

Usn. č. 

R 513/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedené analýze efektivity a hospodárnosti činností 

zajišťovaných pro město Kojetín prostřednictvím společnosti Technis Kojetín s.r.o.  

 

8. Ţádost o vydání souhlasného stanoviska k napojení na ČOV Kojetín 

 

Usn. č. 

R 514/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí ţádost starosty Obce Uhřičice, ze dne 10.10.2011, o vydání souhlasného 

stanoviska k napojení na ČOV Kojetín, 

souhlasí s napojením obcí Uhřičice, Polkovice, Lobodice a Oplocany na Čističku odpadních 

vod Kojetín. 
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9. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období zimních prázdnin 2011  

 

Usn. č. 

R 515/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech 23. 12. 2011 – 30. 12. 

2011. 

 

10. Stanovisko k uzavření ulice Pořadí 

 

Usn. č. 

R 516/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k uzavření 

ulice Pořadí v Kojetíně, kterým HZS uzavření ulice Pořadí nedoporučuje. 

  

11. Smlouva o dílo „Příprava, zpracování a podání ţádosti o dotaci pro podoblast 

podpory 1.3.1 OPŢP – varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město 

Kojetín“ 

(tisk R/284) 

 

Usn. č. 

R 517/11-11 

Rada města po projednání 

neschvaluje uzavření smlouvy o dílo „Příprava, zpracování a podání ţádosti o dotaci pro 

podoblast podpory 1.3.1 OPŢP – varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro 

město Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 

Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeţí 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov zastoupená 

Ing. Jiřím Valdhansem statutárním zástupcem a Ing. Pavlem Ţampachem smluvním 

zástupcem, v ceně díla celkem 96 900,- Kč bez DPH. 

 

12. Bytové záleţitosti 

(tisk R/280) 

 

Usn. č. 

R 518/11-11 

Rada města po projednání 

prodluţuje pronájem obecního bytu č. 11, vel. 1+0 v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 

Kojetín, Kojetín I – Město, p.O.A. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu 

na dobu určitou od 1.9. do 30.09.2011 a od 01.10. do 31.10.2011 za podmínky uhrazení 

veškerých finančních závazků na nájemném vůči Městu Kojetín do 10.11.2011 a dále  

schvaluje pronájem stávajícího bytu na dobu určitou od 01.11. do 30.11.2011 za podmínky 

uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném vůči Městu Kojetín do 10.12.2011. 

V platnosti zůstává smluvní měsíční nájemné ve výši 30,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za 

zařizovací předměty, výše kauce stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského 

zákoníku. 

Usn. č. 

R 519/11-11 

Rada města po projednání 
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neschvaluje přechod nájmu obecního bytu č. 4, vel. 2+1  v domě na Svatopluka Čecha 1204, 

Kojetín, Kojetín I – Město, p. P.U. …, po zemřelém nájemci p. A.K. jeho matce, z důvodu ţe 

p. U. nesplňuje poţadavky na přechod nájmu. Byt je povinen vystěhovat a předat Městu 

Kojetín do 31.12.2011. 

 

Usn. č. 

R 520/11-11 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s ţádostí o zachování nájmu a prominutím dluhu dle ţádosti ze dne 10.10.2011 p. 

V.D. …, 

schvaluje poskytnuté přístřeší na nezbytně nutnou dobu nejdéle 2 měsíce tj. od 01.12.2011 do  

31.01.2012 v prostorách stávajícího bytu č. 2, vel. 2+1 v domě Palackého 371, Kojetín, 

Kojetín I – Město nájemci p.V.D.  

 

Usn. č. 

R 521/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. 21, vel. 1+0 v DPS E. Beneše 3 Kojetín, Kojetín I – 

Město po p. K. těmto ţadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. p. R.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve 

výši 30,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 

pronajímatelem stanovena  v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 

2. p. J.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 

30,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem 

stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a uhrazení částky 

25.000,-Kč obci  Uhřičice  do rozpočtu města Kojetín jako jednorázovou úhradu na 

rozvoj sociálních sluţeb. 

 

Usn. č. 

R 522/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. 33, vel. 1+1 v DPS J. Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 

Město po m. U. těmto ţadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. p. J.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 

30,- Kč/m
2
,  smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem 

stanovena  v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a uhrazení částky 

25.000,-Kč obci Polkovice do rozpočtu města Kojetín jako jednorázovou úhradu na 

rozvoj sociálních sluţeb. 

2. p. J.Ch. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 

ve výši 30,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 

pronajímatelem stanovena v souladu  s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

13. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín, 

příspěvkové organizace 

(viz tisk R/271 z 26.10.2011) 

 

Usn. č. 

R 523/11-11 

Rada města po projednání 

jmenuje do funkce ředitelky Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, Bc. Hanu 

Rohovou, a to s účinností od 01.01.2012, na dobu určitou do 31.12.2012.  

 

Usn. č. 

R 524/11-11 

Rada města po projednání 

stanovuje ředitelce Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2012 

plat dle tisku R/271, 

odvolává Ing. Michala Šindlera z Komise školství a kultury RM Kojetína, 

jmenuje Bc. Hanu Rohovou členkou Komise školství a kultury RM Kojetína, 

ukládá starostovi města zajistit mimořádnou inventarizaci ve Školní jídelně Kojetín, 

příspěvková organizace z důvodu jmenování nové ředitelky PO. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r.        
starosta města         místostarostka města                                                                          

 

 

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 9. listopadu 2011  


