
U S N E S E N Í 

  

z 28. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 30. 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/285) 

 

Usn. č. 

R 526/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 14.09.2011 a 12.10.2011. 

 

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/286) 

 

Usn. č. 

R 527/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009,   

21.09.2010,  29.03.2011, 21.06.2011 a 20.09.2011. 

 

4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  

(tisk R/287) 

 

Usn. č. 

R 528/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 13.12.2011.  

 

5. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2012 

(tisk R/288) 

 

Usn. č. 

R 529/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2012 dle důvodové zprávy tisku R/288. 

 

6. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 18/2011  

(tisk R/289) 

 

Usn. č. 

R 530/11-11  

Rada města po projednání 

schvaluje: rozpočtové opatření č. 18/2011 dle přílohy tisku R/289, které zahrnuje 

 výdaje ve výši    215,00 tis. Kč   

 příjmy ve výši                 215,00 tis. Kč  

 financování ve výši 0,00 tis. Kč  



 2 

7. Návrh na uložení odvodu z investičního fondu Centru sociálních služeb Kojetín a 

navýšení jeho příspěvku na provoz 

(tisk R/290) 

 

Usn. č. 

R 531/11-11 

Rada města po projednání 

ukládá Centru sociálních sluţeb Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu 

ve výši 62 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy tisku R/290, 

schvaluje Centru sociálních sluţeb Kojetín, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku na 

provoz na rok 2011 o částku 62 tis. Kč. 

 

8. Návrh na změnu výše příspěvků na provoz PO na rok 2011 

(tisk R/291) 

 

Usn. č. 

R 532/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje  

 navýšení příspěvku na provoz na rok 2011 o částku 150 tis. Kč Školní jídelně Kojetín, 

příspěvkové organizaci 

 sníţení příspěvku na provoz na rok 2011 o částku 150 tis. Kč Základní škole – 

Svatopluka Čecha, Kojetín, příspěvkové organizaci. 

 

9. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2011  

(tisk R/310) 

 

Usn. č. 

R 533/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s pověřením vedoucí finančního odboru k provedení posledního rozpočtového 

opatření, týkajícího se roku 2011, v měsíci prosinci 2011, 

předloží zastupitelstvu města dne 13. prosince 2011 návrh na pověření vedoucí finančního 

odboru k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2011. 

 

10. Rozpočtové provizorium Města Kojetína na období měsíce ledna 2012 

(tisk R/311) 

 

Usn. č. 

R 534/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí   
- s rozpočtovým  provizoriem Města Kojetína na období měsíce ledna 2012 

 běţné výdaje 7 mil. Kč 

 příjmy 7 mil. Kč 

- s pravidly rozpočtového provizoria, potřebnými k zajištění plynulosti hospodaření 

Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku R/311, 

předloží návrh a pravidla rozpočtového provizoria Města Kojetína na měsíc leden 2012 ke 

schválení zastupitelstvu města dne 13. 12. 2011. 
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11. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/292) 

 

Usn. č. 

R 535/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 5767/5, ostatní plocha, o výměře cca 80 m
2
, ve 

vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. L.H. 

…, za kupní cenu 150,- Kč/m
2
 + náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zpracování 

geometrického plánu, 

předloží k projednání a schválení Zastupitelstvu města Kojetína 12/2011. 

 

Usn. č. 

R 536/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s prodejem části pozemků p. č. 436, ostatní plocha, o výměře cca 80 m
2
, p. č. 

5752/1, ostatní plocha, o výměře cca 25 m
2
, vše ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním 

území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. P.H. …, za kupní cenu 100,- Kč/m
2
 + náklady 

spojené s převodem nemovitostí, včetně zpracování geometrického plánu, 

předloží k projednání a schválení Zastupitelstvu Města Kojetína 12/2011. 

 

Usn. č. 

R 537/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 5759/6, ostatní plocha o výměře cca 35 m
2
, ve 

vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. M.H. 

…, za cenu 250,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně úhrady 

za zpracování GP, 

předloží k projednání a schválení Zastupitelstvu Města Kojetína 12/2011. 

 

Usn. č. 

R 538/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-8000937 ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčený pozemek p. č. 

77/4, vodní plocha v katastrálním území Popůvky u Kojetína, zapsaný na listu vlastnictví č. 

10001, ve vlastnictví města Kojetína, je zatíţen stavbou energetického zařízení distribuční 

elektrizační soustavy - kabelového vedení nízkého napětí s názvem „Popůvky, VN, TS, NN“. 

 

Usn. č. 

R 539/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s uzavření Dodatku č. 1. k Darovací smlouvě č. 2010/04857/OMP/DSB uzavřené 

dne 17. 2. 2011, mezi městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín – I Město, 

zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a Olomouckým krajem se sídlem 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupený RNDr. Ivanem Kosatíkem, náměstkem 

hejtmana, dle přílohy tisku R/292, 

předloží k projednání a schválení Zastupitelstvu Města Kojetína 12/2011. 
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Usn. č. 

R 540/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o uskutečnění společné schůzky oddělení správy majetku 

finančního odboru Města Kojetína, J.R.B. a zástupce Kanoistiky Kojetín -  p. Prokeše, která 

proběhla dne 21. 11. 2011 na MěÚ Kojetín, dle důvodové zprávy tisku R/292.  

 

Usn. č. 

R 541/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o ţádosti p. D.Ch. …, na odkoupení pozemků z majetku Města 

Kojetín do jeho vlastnictví. Jedná se o tyto pozemky p. č. st. 339/3, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 343 m
2
, p. č. 148/2, orná půda, o výměře 365 m

2
 a část pozemku, p. č. 138, 

trvalý travní porost, o výměře cca 110 m
2
, vše ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním 

území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, dle důvodové zprávy tisku R/292, 

ukládá oddělení správy majetku finančního odboru města Kojetína, zahájit jednání o 

moţnosti vyvázaní poptávaných pozemků z uzavřené smlouvy o pronájmu pozemků mezi 

Městem Kojetínem a ZO ČSZ Kojetín. 

   
12. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/293) 

 

Usn. č. 

R 542/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí přístřeší mezi Městem Kojetínem, zastoupeným  

správcem bytového fondu společností Technis Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638 Kojetín, 

jako nájemcem a p. V.D., jako nájemníkem, na nezbytně nutnou dobu nejdéle 2 měsíce tj. od 

1.12.2011 do 31.1.2012 v prostorách stávajícího bytu č. 2, vel. 2+1 v domě Palackého  371, 

Kojetín.  

 

Usn. č. 

R 543/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 7720570927 mezi Kooperativa 

pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747 Praha 1 a Městem Kojetín 

se sídlem Masarykovo  náměstí 20, Kojetín, s účinností od 1.1.2012. 

 

Usn. č. 

R 544/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor mezi Městem Kojetín se sídlem 

Masarykovo náměstí 20, Kojetín, zastoupené dle mandátní smlouvy Technis Kojetín, 

spol.s.r.o. se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín a p. H.P. …, v domě na Masarykově náměstí 

54, Kojetín za účelem podnikání prodejna „Studio zdravého spánku“ s účinností od 

14.09.2011. 

 

Usn. č. 

R 545/11-11 

Rada města po projednání 
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schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor nájemci p. P.V. …,   v prostorách 

budovy polikliniky čp. 1373, ul. 6. května Kojetín.       

 

13. Návrh OZV č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, 

koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

(tisk R/309) 

 

Usn. č. 

R 546/11-11 

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, o místním poplatku za  provozovaný 

výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 

herního systému,   

předloží výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku k projednání ZM dne 13.12.2011. 

 

14. Výroční zprávy základních škol, MŠ a DDM Kojetín za školní rok 2010/2011  

(tisk R/295) 

 

Usn. č. 

R 547/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83; Základní školy 

Kojetín, Svat. Čecha 586; Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeţe Kojetín, za školní 

rok 2010/2011, 

předloží výše uvedené zprávy k projednání ZM 13.12.2011,  

schvaluje vyplacení odměn ředitelům ZŠ, MŠ a DDM Kojetín dle důvodové zprávy tisku 

R/295. 
 

15. Návrh termínového a obsahového plánu jednání RM a ZM v roce 2012  

(tisk R/294) 

 

Usn. č. 

R 548/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2012, 

souhlasí s návrhem termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva města Kojetína 

na rok 2012 a předloţí jej ke schválení ZM 13.12.20011. 

 

16. Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011 

(tisk R/296) 

 

Usn. č. 

R 549/11-11 

Rada města po projednání 

jmenuje 

 předsedou Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011 Ing. Jiřího 

Šírka, 

 členy Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011 Bc. Janu 

Nakládalovou, Mgr. Rudolfa Pavlíčka a dále zástupce TJ Sokol Kojetín, TJ Slavoj 

Kojetín, Kanoistiky Kojetín,  
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ukládá  

 Komisi pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011 uskutečnit Vyhlášení 

nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu za rok 2011 formou jejich přijetí 

u starosty města 

 Komisi pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011 aktualizovat stávající 

Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu a 

přepracované zásady předloţit RM 05/2012 ke schválení.  

 

17. Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/297) 

 

Usn. č. 

R 550/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněţitého daru  

 ve výši 5.000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, 779 00 Olomouc, IČ 

73634671, jako finanční podporu na provoz Hospice na Svatém Kopečku 

 ve výši 2.000,- Kč Klubu stomiků, o.s. Přerov, Čapka Drahlovského 13, 750 00 

Přerov, IČ 47184558, na provozní chod klubu. 

 

18. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 

(tisk R/304) 

 

Usn. č. 

R 551/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Městem 

Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 a 

Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, na jejímţ základě je na Město 

Kojetín převeden majetek v celkové hodnotě 30.248,90 Kč včetně DPH, v rámci programu 

PHARE 2001 „Koordinace činností územních samospráv na krajské a místní úrovni“. 

 

19. Bytové záležitosti 

(tisk R/305) 

 

Usn. č. 

R 552/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. E2, vel. 2+kk v domě Sladovní 1309 Kojetín, p. O.F., 

od 01.02.2012, s tím ţe uhradí nájem za 3 měsíce při podpisu smlouvy a dále hrazení 

nájemného bude provádět k poslednímu dni předchozího měsíce, za podmínky nájmu na dobu 

určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací 

předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a 

občanského zákoníku. 

 

Usn. č. 

R 553/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, vel. 2+1 v domě na Masarykově náměstí 54 Kojetín, 

p. O.K. …, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 
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45,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem 

stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 

 

Usn. č. 

R 554/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1 v domě Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín 

I – Město obsazení bytu v pořadí: 

1. J.H. … 

2. I.L. …  

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 38,- Kč/m
2
,         

smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu 

s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 

 

20. Poskytnutí peněžitých darů občanům 

(tisk R/301) 

 

Usn. č. 

R 555/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněţitých darů občanům, kteří se v roce 2011 angaţovali na úsecích  

samosprávy: bytová problematika, problematika ţivotního prostředí, problematika 

občanských záleţitostí, problematika školství a kultury, problematika rodin s dětmi, 

problematika veřejného pořádku a problematika sociální. Celková výše peněţitých darů dle 

seznamu uvedeného v důvodové zprávě tisku R/301 činí  40.200,--Kč a je zahrnuta v rozpočtu 

města na rok 2011. 

 

21. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2011 a o přípravě schválených 

investičních akcí v roce 2012 

(tisk R/298) 

 

Usn. č. 

R 556/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí zprávu o realizovaných investičních akcích v roce 2011 a o přípravě 

schválených investičních akcí na rok 2012. 

 

22. Realizace zakázky „Zateplení DPS E. Beneše 3 Kojetín“ 

(tisk R/299) 

 

Usn. č. 

R 557/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje realizaci zakázky se spoluúčastí SFŢP na „Zateplení DPS E. Beneše 3 Kojetín“ 

v roce 2013. 

 

23. OZV č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(tisk R/306) 
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Usn. č. 

R 558/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, 

souhlasí se zněním návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství, 

předloží návrh obecně závazné vyhlášky ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 

13.12.2011. 

 

24. Nařízení č. 4/2011, kterým se ruší Nařízení města Kojetína č. 1/2003 

(tisk R/307) 

 

Usn. č. 

R 559/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Nařízení č. 4/2011, kterou se ruší Nařízení 

města Kojetín 1/2003, 

vydává Nařízení č. 4/2011, kterým se ruší Nařízení města Kojetín č. 1/2003. 

 

25. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 

(tisk R/308) 

 

Usn. č. 

R 560/11-11 

Rada města po projednání 

schvaluje smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 

(dále jen „Smlouva o SM“) mezi Městem Kojetín, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, 

Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 (dále jen Město Kojetín) a EKOLAMP s.r.o., se sídlem 

náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ 27248801 (dále jen Ekolamp), 

pověřuje odbor výstavby, ţivotního prostředí a dopravy: 

 vyplněním aktuálního znění specifikace SM 

 zasláním podepsané Smlouvy o SM a aktuálního znění SM v termínu do 31.12.2011. 

 

26. Zpráva o průběhu komunitního plánování sociálních služeb 

(tisk R/300) 

 

Usn. č. 

R 561/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  zprávu o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně za rok 2011 a zprávu o 

naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních sluţeb města Kojetín pro období let 

2009 – 2011, 

předloží  výše uvedenou zprávu k projednání ZM 12/2011. 

 

 

27. Odvolání a jmenování členů komisí RM 

(tisk R/302) 
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Usn. č. 

R 562/11-11 

Rada města po projednání 

odvolává  ke dni 01.01.2012 z funkce  člena   Komise pro otázky bydlení  Bc. Hanu 

Rohovou, na základě její ţádosti, 

jmenuje ke dni 01.01.2012 Bc. Alici Přehnalovou členkou Komise pro otázky bydlení RM, 

jmenuje Bc. Blanku Laboňovou, ředitelku Centra sociálních sluţeb Kojetín, členkou Komise 

školství a kultury RM, 

jmenuje pí Petru Skřipcovou členkou Komise komunitního plánování a péče o rodinu. 

 

28. Organizační změny MěÚ Kojetín ke dni 01.01.2012 

(tisk R/303) 

 

Usn. č. 

R 563/11-11 

Rada města po projednání 

ruší odbor sociálních věcí ke dni 31.12.2011 dle důvodové zprávy tisku R/303, 

odvolává Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ke dni 31.12.2011 z funkce vedoucí odboru 

sociálních věcí, 

zřizuje s účinností od  1.1.2012 oddělení sociálních věcí na odboru VVŠK,  

ukládá tajemnici MěÚ Kojetín zabezpečit realizaci  výše uvedených organizačních změn.  

  

29. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta 

29/A. Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. 

R 564/11-11 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

 zápis z jednání Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality, ze dne 

02.11.2011 

 zápis z jednání Komise pro občanské záleţitosti, ze dne 03.11.2011. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 30. listopadu 2011  


