
U S N E S E N Í 

  
z 55. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2013, v 15:00 hodin, 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 
 

 
2. Změna rámcové pojistné smlouvy na pojištění strážníků Městské policie 
(R/621) 
 
Usn. č. 
R 1246/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Rámcové smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 

Kojetín I-Město, Kojetín jako „přispěvatelem“ a ING Životní pojišťovnou N.V., pobočka pro 

ČR jako „pojistitelem“, dle přílohy k tisku R621, jejímž předmětem je úrazové pojištění 

strážníků Městské policie Kojetín. 

 
3. Změna rozpočtu roku 2013 – rozpočtové opatření č. 2/2013 
(tisk R/622) 
 
Usn. č. 
R 1247/01-13 
Rada města po projednání 
souhlasí  s rozpočtovým opatřením č. 2/2013 dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/622, 
které zahrnuje: 

 příjmy ve výši  0,00 tis. Kč 
          výdaje ve výši  2.247,20 tis. Kč 
 financování ve výši 2.247,20 tis. Kč 

předloží rozpočtové opatření č. 2/2013 ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 29. ledna 2013. 
 
 4. Pronájmy nebytových prostor – úklid poliklinika, smlouva o výpůjčce 
(tisk R/623) 
 
Usn. č. 
R  1248/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupené 
správcem majetku Technis Kojetín, spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I - Město a nájemci v budově polikliniky, uvedenými v důvodové zprávě tisku R/623, 
s účinností od 01.01.2013. 
 
Usn. č. 
R 1249/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o dílo na poskytování úklidových služeb společných prostor budovy 
polikliniky č. 1-2013 mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I–Město a Technis Kojetín, spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín 
I–Město, s účinností od 01.01.2013. 
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Usn. č. 
R 1250/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o dílo na poskytování úklidových služeb nájemních ploch v budově 
polikliniky č. 2-2013 mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město a Technis Kojetín, spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I – Město, s účinností od 01.01.2013. 
 
 
Usn. č. 
R 1251/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o výpůjčce movité věci, mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město a ČR – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se 
sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, na dobu určitou, do 31.12.2013. 
 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/624) 
 
Usn. č. 
R 1252/01-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí sdělení usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21.12.2012, 
kde bylo přijato usnesení, kterým po projednání nevyhovuje žádosti Města Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město o bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 
2191, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 336m2, parc. č. st. 2192, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 810m2, parc. č. st. 2193, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598m2, 
parc. č. st. 2194, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428m2, parc. č. st. 2195, zastavěná  
plocha a nádvoří o výměře 198m2, parc. č. st. 2197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
610m2 a parc. č. 373/2, ostatní plocha o výměře 7 617m2, vše v k.ú. Kojetín a obci Kojetín, 
z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany 779 
z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Denisova 2390/3, 
Přerov, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z 
důvodu odprodeje jiným zájemcům, 
předloží k projednání ZM 01/2013. 
 
Usn. č. 
R 1253/01-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dodávce tepelné  energie č. 02/2012 
uzavřené dne 18.1.2012 mezi Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I-Město a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, s 
účinností od 01.01.2013.  
 
 
Usn. č. 
R 1254/01-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí provedení zápisu záznamem v katastru nemovitostí pozemků p.č. 1122/4, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 431m2, p.č. 1122/5 ostatní plocha-ostatní 
komunikace o výměře 235m2, p.č. 1173, ostatní plocha o výměře 1285m2, p.č. 1174, ostatní 
plocha o výměře 1 114m2, p.č. 1176, ostatní plocha o výměře 1 063m2, p.č. 1177 ostatní 
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plocha o výměře 784m2, p.č. 1179/3 ostatní plocha o výměře 196m2, p.č. 1181, ostatní 
plocha o výměře 413m2, p.č. 1182 ostatní plocha o výměře 955m2, p.č. 1183 ostatní plocha o 
výměře 1 117m2, p.č. 1184 ostatní plocha o výměře 131m2, p.č. 1186 ostatní plocha o 
výměře 302m2, p.č. 1187 ostatní plocha o výměře 1 810m2, p.č. 1188/1 ostatní plocha o 
výměře 660m2, p.č. 1190 ostatní plocha o výměře 1 425m2, p.č. 1191 ostatní plocha o 
výměře 9 238m2, vše v k.ú. Uhřičice z vlastnictví Česká republika, s právem hospodaření  
MNV v Kojetíně, na základě splnění zákonných podmínek do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
bere na vědomí žádost p. Mgr. Jannise Isakidise, starosty obce Uhřičice ze dne 12.4.2012 o 
převedení pozemků p.č. 1122/4, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 431m2, p.č. 
1122/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 235m2, p.č. 1173, vodní plocha-tok 
přirozený o výměře 1285m2, p.č. 1174, vodní plocha-tok přirozený o výměře 1 114m2, p.č. 
1176, vodní plocha-tok přirozený o výměře 1 063m2, p.č. 1177 vodní plocha-tok přirozený o 
výměře 784m2, p.č. 1179/3 vodní plocha-tok přirozený o výměře 196m2, p.č. 1181, vodní 
plocha-tok přirozený o výměře 413m2, p.č. 1182 vodní plocha-tok přirozený o výměře 955m2, 
p.č. 1183 vodní plocha-tok přirozený o výměře 1 117m2, p.č. 1184 vodní plocha-tok přirozený 
o výměře 131m2, p.č. 1186 vodní plocha-tok přirozený o výměře 302m2, p.č. 1187 vodní 
plocha-tok přirozený o výměře 1 810m2, p.č. 1188/1 vodní plocha-tok přirozený o výměře 
660m2, p.č. 1190 vodní plocha-tok přirozený o výměře 1 425m2, p.č. 1191 vodní plocha-tok 
přirozený o výměře 9 238m2, vše v k.ú. Uhřičice z vlastnictví Česká republika s právem 
hospodařit MNV Kojetín, do vlastnictví Obce Uhřičice, 
souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 1122/4, ostatní 
plocha-ostatní komunikace o výměře 431m2, p.č. 1122/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 235m2, p.č. 1173, ostatní plocha o výměře 1285m2, p.č. 1174, ostatní plocha o 
výměře 1 114m2, p.č. 1176, ostatní plocha o výměře 1 063m2, p.č. 1177 ostatní plocha o 
výměře 784m2, p.č. 1179/3 ostatní plocha o výměře 196m2, p.č. 1181, ostatní plocha o 
výměře 413m2, p.č. 1182 ostatní plocha o výměře 955m2, p.č. 1183 ostatní plocha o výměře 
1 117m2, p.č. 1184 ostatní plocha o výměře 131m2, p.č. 1186 ostatní plocha o výměře 
302m2, p.č. 1187 ostatní plocha o výměře 1 810m2, p.č. 1188/1 ostatní plocha o výměře 
660m2, p.č. 1190 ostatní plocha o výměře 1 425m2, p.č. 1191 ostatní plocha o výměře 
9 238m2, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, vše v k.ú. Uhřičice, na listu vlastnictví 661, vedeného u katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, Obci Uhřičice, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva  
do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
 
6/A Projekt „Přijdu včas!“ 
 
Usn. č. 
R 1255/01-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace o projektu „Přijdu včas!“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost na 
dětských hřištích. 
 
 
6/B Vyjádření Ing. F. Č. ke smírnému řešení sporu  
 
Usn. č. 
R 1256/01-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí dopis Ing. F. Č. ze dne 19.12.2012, ve věci dohody o narovnání vztahů 
s městem. 
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6/C Kaplička v Kojetíně II – Popůvky 
 
Usn. č. 
R 1257/01-13 
Rada města po projednání 
prohlašuje kapličku v Kojetíně II-Popůvkách za kulturní památku místního významu. 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v. r.      Ing. Ilona Kapounová v. r. 
starosta města      místostarostka města                                                            
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková   
V  Kojetíně dne 29. ledna 2013  


