
U S N E S E N Í 

  
ze 48. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. září 2012, v 15:00 

hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 
8, Kojetín 

 
 

2. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetína a příspěvkových 
organizací zřízených městem za rok 2012 
(R/523) 
 
Usn. č. 
R 1020/09-12 
Rada města po projednání 
zřizuje  

1. hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 1.10.2012 do 30.9.2013  
2. inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2012   

 
jmenuje předsedu HIK Ing. Ilona Kapounová, místostarostka 

 členy HIK Ing. Jiří Šírek, starosta 
  Jiřina Zdařilová (tajemnice) 
  Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odb.VVŠK) 
  Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO) 
  Bc. Jiří Stav (vedoucí odb. VŽPD) 
  
 předsedy a členy IK dle přílohy tisku č. R/523 
  

stanovuje    Plán inventur na rok 2012, dle přílohy tisku č. R/523 
  

ukládá  ředitelům příspěvkových organizací  (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.Míru, MěDDM, 
MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)  

a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2012 Plán 
inventur za rok 2012  

b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 13.1.2013 zprávu o 
provedené inventarizaci majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové 
organizaci  

c) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.1.2013 závěrečnou 
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2012 

 
 
3. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 12/2012 
(tisk R/524) 
 
Usn. č. 
R 1021/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2012 dle přílohy tisku R/524, které zahrnuje: 

 příjmy ve výši 52,00 tis. Kč 
 výdaje ve výši 113,00 tis. Kč 
 financování ve výši 61,00 tis. Kč 

předloží rozpočtové opatření č. 12/2012 ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 18. 09. 2012.  
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4. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/525, R/525A, R525/B) 
 
Usn. č. 
R  1022/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o skončení nájmu zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, se sídlem 
Čermákova č.p. 1951, Kladno, na pronájem movité věci – informačního pultu v objektu 
polikliniky v Kojetíně, v ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, 
souhlasí se skončením nájmu movité věci – informačního pultu v objektu polikliniky 
v Kojetíně, v ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město na základě dohody ke dni 
30.09.2012. 
 
Usn. č. 
R  1023/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o změně parkovacího místa s nájemcem parkovacího místa č. 
19 p. B.B. …, na parkovací místo č. 27, s účinností od 01.10.2011, ostatní podmínky 
Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 15.7.2008, ve znění pozdějších dodatků se 
nemění, 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 19, v garážovém státní v domě č.p. 1309, ve 
Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I – Město, p. H.K. …, za podmínek nájmu od 01.10.2012, na 
dobu neurčitou, výše měsíčního nájemného 500,- Kč + DPH, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 1024/09-12 
souhlasí s převodem bytové jednotky č.1204/4, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 
1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5998/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku 
p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5998/125526  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, z vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 500.000,- Kč (Pětsettisíckorunčeských) – p. L.J. …, jako „nabyvatelce“, a to za 
podmínek : 

- dohodnutá  kupní cena  ve výši 500.000,- Kč  bude uhrazena nejpozději do 
31.10.2012 na účet Města Kojetína 

- v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části, může Město Kojetín jako převodce 
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy 

- právo vlastnické k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele  dnem vkladu  
do katastru  nemovitostí  

- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem po zaplacení celé 
kupní ceny, 

předloží návrh na  převod bytové jednotky č.1204/4 jak je uvedeno výše, k projednání a 
schválení Zastupitelstvu města dne 18.09.2012 
 
5. Návrh na uložení odvodu z investičního fondu ZŠ, Svat. Čecha a navýšení jejího 
příspěvku na provoz 
(tisk R/526) 
 
Usn. č. 
R 1025/09-12 
Rada města po projednání 



 3 

ukládá Základní škole, Svat. Čecha, Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod z investičního 
fondu ve výši 47 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy tisku R/526, 
schvaluje Základní škole, Svat. Čecha, Kojetín, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku 
na provoz na rok 2012 o částku 47 tis. Kč. 
 
6. Odvolání a jmenování člena komise RM 
(tisk R/527) 
 
Usn. č. 
R  1026/09-12 
Rada města po projednání 
odvolává z funkce člena Komise školství a kultury paní Marii Beránkovou, 
jmenuje paní Janu Hrušákovou, ředitelku DDM Kojetín, členkou Komise školství a kultury 
RM. 
 
7. Dohoda o zúžení zástavního práva k b.j. Sladovní 1185, 1186, 1191, 1192 
(tisk R/528) 
 
Usn. č. 
R  1027/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Dohody o zúžení zástavního práva č.j. UZSVM/OOL/5486/2012-
OOLR, mezi smluvními stranami  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou jedná Ing. 
Miloslav Vaněk, generální ředitel , IČ: 69797111  (jako „zástavní věřitel“)  a Město Kojetín , 
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, za které jedná Ing. Jiří 
Šírek, starosta , IČ: 00301370 (jako „zástavce“),  týkající se bytových jednotek v budovách 
části obce Kojetín I – Město, č. p. 1185, 1191 na pozemku parc. č. st. 1529, č. p. 1186 na 
pozemku parc. č. st. 1530, č. p. 1192 na pozemku parc. č. st. 254,  včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech těchto budov, a pozemků  parc. č. st. 1529, 
parc. č. st. 1530 a parc. č. st. 254, v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín, 
předloží návrh na uzavření Dohody o zúžení zástavního práva č.j. UZSVM/OOL/5486/2012- 
OOLR k  projednání a schválení Zastupitelstvu města Kojetína. 

 
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb 
(tisk R/529) 
 
Usn. č. 
R 1028/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných služeb mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín (jako objednatelem) a TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín (jako poskytovatelem), s účinností od 01.09.2012. 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města      místostarostka města                                                            
 
 
 
 
Zápis provedla Markéta Rádlová    
V  Kojetíně dne 18. září 2012  


