
U S N E S E N Í 

  

z 31. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. ledna 2012, ve 14:00 

hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo 

náměstí 20, Kojetín 

 

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/321) 

 

Usn. č. 

R 579/01-12 

Rada města po projednání 

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

09.11.2011 a 30.11.2011. 

 

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/322) 

 

Usn. č. 

R 580/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010,  

29.03.2011, 20.09.2011 a 13.12.2011. 

 

4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  

(tisk R/323) 

 

Usn. č. 

R 581/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 31.01.2012.  

 

5. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2012  

(tisk R/324) 

 

Usn. č. 

R 582/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem rozpočtu Města Kojetína na rok 2012 dle příloh č. 1 a 2 tisku R/324 

 Příjmy 111.352,18 tis. Kč 

 Výdaje 113.338,95 tis. Kč 

 Financování 1.986,77 tis. Kč 

 

bere na vědomí  rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 dle přílohy č. 3 tisku R/324, 

předloží návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 a 

2014 ke schválení zastupitelstvu města dne 31. 01. 2012  
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6. Návrh OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 5/2011 o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní a herní místo 

lokálního herního systému  

(tisk R/325) 

 

Usn. č. 

R 583/01-12  

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně  závazná 

vyhláška 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 31.01.2012. 

 

7. Aktualizace smluv se společností Technis Kojetín s r.o. 

(tisk R/326, R/326A) 

 

Usn. č. 

R 584/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi Technis Kojetín, spol.s r.o., 

Padlých hrdinů 638, Kojetín a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 

s účinností od 01.01.2012 dle důvodové zprávy. 

 

Usn. č. 

R 585/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových sluţeb č.4-2011 ze dne 

8.3.211 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a Technis Kojetín, spol.s 

r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, s účinností od 01.01.2012 dle důvodové zprávy. 

 

Usn. č. 

R 586/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání a provozu hřbitova v Kojetíně I-Město a Kojetíně 

III-Kovalovice mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a Technis Kojetín, 

spol.s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín s účinností od 01.01.2012 dle důvodové zprávy. 

 

Usn. č. 

R 587/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových sluţeb 5-2010 

ze dne 21.12.2010 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a Technis 

Kojetín, spol.s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín v prostorách objektu budovy polikliniky 

v Kojetíně s účinností od 01.02.2012 dle důvodové zprávy. 

 

 

8. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/327) 
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Usn. č. 

R 588/01-12 

Rada města po projednání 

nesouhlasí se zřízením věcného břemene k parcelám p.č. 656/2 a 656/3 v k.ú. Kojetín. 

 

Usn. č. 

R 589/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s napojením vydraţených garáţí na stávající elektrorozvody městských nemovitostí 

v objektu polikliniky, s tím ţe zřízení svých odběrných míst na uţívání garáţí si zabezpečí 

vlastníci a to na své vlastní náklady. 

 

9. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/328) 

 

Usn. č. 

R 590/01-12 

Rada města po projednání 

mění a doplňuje usnesení  R/568/12-11 ze dne 13.12.2011 takto: 

 schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky 

mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a MUDr. Ivanou Lančovou 

s účinností od 01.01.2012 dle přílohy tisku R/314  

 schvaluje aktualizaci smluv na pronájem nebytových prostor v objektu  polikliniky 

mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a nájemci uvedenými 

v důvodové zprávě tisku R/328, s účinností od 01.01.2012, za podmínek nájmu ve 

výši 528,- Kč/m
2
/rok a platby za telefonní linku v rámci interní ústředny 82,- 

Kč/měsíc. 

 

Usn. č. 

R 591/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků, o výměře 1,5659ha, v členění orná  

půda, travní porost dle přílohy č.3 v k.ú Popůvky u Kojetína, Agrodruţstvu Postoupky,     

druţstvo, Postoupky 14, za účelem zemědělského  obhospodařování. 

 

Usn. č. 

R 592/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku parc. č.1333/2, orná půda, o  výměře 

266m
2
, v k.ú Kojetín, za účelem vyuţití jako zahrádku pro pěstování zeleniny a květin p. T.O. 

…  

 

Usn. č. 

R 593/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor – místnost cca 23m
2
  v objektu 

polikliniky za účelem provozování činnosti KOSMETIKA p. Boţeně Štěpánkové …V 

případě, ţe po dobu zveřejnění nebudou podány ţádné námitky, schvaluje uzavření smlouvy 

o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky za účelem provozování činnosti mezi 

Městem Kojetínem a pí Boţenou Štěpánkovou. 
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10. Souhlas s dlouhodobým pronájmem místnosti na DPS 6. května 

(tisk R/338) 

 

Usn. č. 

R 594/01-12 

Rada města po projednání 

uděluje souhlas Centru sociálních sluţeb Kojetín, příspěvkové organizaci, k uzavření  

smlouvy o dlouhodobém podnájmu 1 místnosti na DPS – 6. května, dle ţádosti ředitelky a 

důvodové zprávy tisku R/338.  

 

11. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku v roce 2011; 

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Kojetína a činnosti OOP ČR za rok 2011 

(tisk R/336) 

 

Usn. č. 

R 595/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

 Zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku v roce 2011 

 Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Kojetína a činnosti Obvodního oddělení policie ČR za rok 2011. 

 

12. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2011 

(tisk R/330) 

 

Usn. č. 

R 596/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů, zřizovaných 

Městem Kojetínem, v roce 2011. 

       
13. Bytové záležitosti 

(tisk R/329) 

 

Usn. č. 

R 597/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje  proplacení zůstatkové částky 7 260,- Kč, za zhodnocení bytu, č. 4, vel. 2+1  

v domě na Svatopluka Čecha 1204, Kojetín, Kojetín I – Město, uvedenou částku pak předloţit 

v dědickém řízení po zemřelém nájemci, p.A.K. 

 

Usn. č. 

R 598/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 2+1 v domě Palackého 371, Kojetín, Kojetín I – 

Město nájemci p.V.D., za podmínek nájmu na dobu určitou 1 měsíc, smluvní měsíční 

nájemné ve výši 38,- Kč/m
2
, s povinností úhrady nájmu dopředu, vţdy před uzavřením 

smlouvy na měsíc následující. Z toho vyplývá nájemci povinnost uhradit v měsíci lednu 

nájem za poskytnuté přístřeší na měsíc leden 2012, a nájem za měsíc únor 2012. V případě, ţe 
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nájem nebude uhrazen podle stanovených podmínek končí nájem za poskytnuté přístřeší 

k 31.01.2012. 

 

Usn. č. 

R 599/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje přechod nájmu bytu č. C5, vel. 2+kk, v domě Sladovní 1309, Kojetín I-Město, 

Kojetín, p.H.B. od 27.02.2012, za podmínky nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční 

nájemné ve výši 45,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty a výše kauce bude 

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

 

14. Smlouva o poskytnutí dotace „Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně – 2. 

etapa“ 

(tisk R/331) 

 

Usn. č. 

R 600/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 

operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava na projekt „Rekonstrukce místních 

komunikací v Kojetíně – 2. etapa“ mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 

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

radou regionu soudrţnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 

Olomouc, zastoupené Ing. Martinem Tesaříkem, předsedou Regionální rady regionu 

soudrţnosti Střední Morava ve výši dotace 17 417 758,07 Kč. 

 

15. Návrh výzvy k podání nabídky „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. 

Beneše, Kojetín“ 

(tisk R/337) 

 

Usn. č. 

R 601/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje předloţenou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce 

malého rozsahu dle Závazných pokynů pro ţadatele a příjemce podpory OPŢP a zákona 

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zateplení domova s pečovatelskou sluţbou E. 

Beneše, Kojetín“. 

 

17. Kalkulace cen stravného ve Školní jídelně Kojetín 

(tisk R/332) 

 

Usn. č. 

R 602/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové 

organizaci,s účinností od 01.01.2012. 
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18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím – Výroční zpráva o poskytování informací 

(tisk R/333) 

 

Usn. č. 

R 603/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2011, 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
19. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM 

(tisk R/334) 

 

Usn. č. 

R 604/01-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s  výší odměn  neuvolněným členům zastupitelstva města a dalších peněţitých plnění 

neuvolněným členům ZM Kojetína a členům výborů ZM,  kteří nejsou členy zastupitelstva 

města Kojetína, s účinností od 01.01.2012, dle   důvodové zprávy tisku R/334, 

předloží výše uvedený návrh k projednání ZM 01/2012. 

     

20. Plány činnosti komisí RM na rok 2012, odvolání a jmenování členů a tajemníků 

komisí 

(tisk R/335) 

 

Usn. č. 

R 605/01-12 

Rada města po projednání 

schvaluje plány činnosti komisí Rady města Kojetína na rok 2012: 

           Komise pro bytové otázky 

           Komise pro občanské záleţitosti 

           Komise školství a kultury 

           Komise pro komunitní plánování sociálních sluţeb a rodinu 

           Komise ţivotního prostředí 

           Komise prevence kriminality, 

odvolává Ing. Miladu Šigutovou z funkce předsedy Komise pro poskytování dotací,  

jmenuje Ing. Ilonu Kapounovou do funkce předsedy Komise pro poskytování dotací, 

odvolává Ing. Miloše Psotku z funkce tajemníka Komise pro otázky bydlení, 

jmenuje pí Markétu Calabovou tajemnicí Komise pro otázky bydlení. 

 

21. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta 

20/A. Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. 

R 606/01-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

 zápis z jednání Komise ţivotního prostředí a zemědělství RM, ze dne 07.11.2011 a 

14.11.2011 
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 zápis z jednání Komise pro občanské záleţitosti, ze dne 04.01.2012. 

 

20/C. Delegování na valnou hromadu honebního společenstva Morava 

 

Usn. č. 

R 607/01-12 

Rada města po projednání 

deleguje člena Rady města Kojetína, Ing. Mojmíra Haupta, na jednání Valné hromady 

honebního společenstva MORAVA Kojetín, v roce 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 18. ledna 2012   


