
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
2. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období červenec – srpen 2015 
(tisk R/147) 
 
Usn. č.  
R 314/05-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín v termínu od 20.07.2015 do 
14.08.2015. 
 
3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015  
(tisk R/138) 
 
Usn. č. 
R 315/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření  města Kojetína 
za rok 2015, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako 
„zadavatelem“ a firmou OL AUDITING, s.r.o., Tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, jako 
„zhotovitelem “ za celkovou cenu 65.000,Kč + DPH . 
 
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2015 
(tisk R/139) 
 
Usn. č. 
R 316/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/139, kterým 

se zapojují do rozpočtu: 

 nové příjmy ve výši 471,50 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši  471,50 tis. Kč 
 
5. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/140) 
 
Usn. č. 
R 317/05-15 
Rada města po projednání 
souhlasí s přijetím daru formou darovací smlouvy pozemku p.č. 603/8, ostatní plocha-
ostatní komunikace o výměře 21m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na 
listu vlastnictví č. 285, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví rovnodílných podílových spoluvlastníků p. VV … a p. ŽJ …, 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a  za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených dárci – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, 
předloží k projednání ZM 06/2015. 
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6. Nakládání s majetkem města – pronájmy  
(tisk R/141) 
 
Usn. č. 
R 318/05-15 
Rada města po projednání 
neschvaluje podnájem části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, v k.ú. Kojetín, na ulici 
Závodí, k účelu umístění lunaparku a pouťových atrakcí, dle přílohy č. 1 tisku R/141. 
 
Usn. č. 
R 319/05-15 
Rada města po projednání 
odkládá pronájem parkovacího místa č. 16 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, na jednání RM 06/2015, 
odkládá zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, na jednání RM 06/2015.  
 
Usn. č. 
R 320/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 2 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, p. EŠ …, za podmínek nájmu od 01.06.2015, na dobu neurčitou, 
výši měsíčního nájemného 500,- Kč + DPH v platné základní sazbě a za podmínky 
parkování jednoho vozidla v provozuschopném stavu.  
 
7. Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám 
(tisk R/143) 
 
Usn. č. 
R 321/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sportovnímu klubu RELAX Olomouc, Zákostelí 84, 
783 44 Náměšť na Hané, IČ 27028704, ve výši 3.000,- Kč, na pořádání 3. ročníku „Hanácké 
kojetínské desítky“, konané dne 24.05.2015, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru občanskému sdružení KAPPA-HELP, náměstí 
Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov, IČ 66743192, ve výši 3.000,- Kč, na podporu 
poradenského centra pro problémy se závislostmi a terénní program pro osoby ohrožené 
drogovou závislostí, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. AP …, ve výši 3.000,- Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s přípravou a účastí na Mistrovství Evropy radiového orientačního běhu, 
konaného 17.-23.08.2015 v Mariánských Lázních.  
 
Usn. č. 
R 322/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu u rybníka Víceměřice, příspěvkové 
organizaci, 798 26 Víceměřice č.p. 32, IČ 71197729, ve výši 2.000,- Kč, na částečné pokrytí 
nákladů na služby, poskytované uvedenou organizací klientům z Kojetína. 
 
8. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  
(tisk R/144) 
 
Usn. č. 
R 323/05-15 
Rada města po projednání 
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schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 26.05.2015  
 
9. OZV č. …/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se 
zakazuje konzumace alkoholu na veřejném prostranství  
(tisk R/148) 
 
Usn. č. 
R 324/05-15 
Rada města po projednání 
revokuje usnesení RM č. R 92/12-14,  ze dne 16.12.2014, vzhledem k pominutí důvodů pro 
vydání OZV, kterou se mění OZV č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. 
  
10. Kronika části města Kojetín III-Kovalovice 
 
Usn. č. 
R 325/05-15 
Rada města po projednání 
pověřuje p. MK …, vedením kroniky části města Kojetín III-Kovalovice a to od roku 2015, 
ukládá 

- p. MK při vedení kroniky předložit radě města každoročně ke schválení zápis do kroniky 
za předchozí kalendářní rok a to vždy do 30.03. následujícího roku, 

- p. MK při vedení kroniky zabezpečit kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému 
přístupu a uzavřenou kroniku neprodleně předat do úschovy Městskému úřadu Kojetín. 

 
11. Závěrečné hodnocení akce 23. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín 2015 
(tisk R/145) 
 
Usn. č. 
R 326/05-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí závěrečné hodnocení akce 23. ročník přehlídky amatérských divadelních 
souborů Divadelní Kojetín 2015. 
 
12. Organizační zajištění akce Kojetínské hody 2015 a Kojetínské hudební léto 2015 
(tisk R/146) 
 
Usn. č. 
R 327/05-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí organizační zajištění akce Kojetínské hody 2015 a Kojetínské hudební léto 
2015. 
 
13. Bytové záležitosti 
(tisk R/142)  
 
Usn. č. 
R 328/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 34, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, 
Kojetín, Kojetín I – Město, těmto žadatelům o pronájem bytu v DPS v pořadí: 

1. JO …, 
2. VČ …, 
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za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro poskytování nájmu 
bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína. 
 
Usn. č. 
R 329/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. E3, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I 
– Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. PP …, 
2. VN …, 
3. PP …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro poskytování nájmu 
bytů v obecních domech, které jsou v majetku Města Kojetína. 
 
Usn. č. 
R 330/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. B5, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemci p. HK …,  po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu 
určitou od 01.04.2015 do  31.07.2015, výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 331/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemcům manž. JMŠ …., po uplynutí sjednané doby nájmu,  za podmínek 
nájmu na dobu určitou  od 01.05.2015 do 31.07.2015, a za podmínky hrazení měsíčního 
nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího 
kalendářního měsíce. 
 
Usn. č. 
R 332/05-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď nájmu bytu č. B7, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemce p. HŘ …, k 30.04.2015 s tříměsíční výpovědní dobou. 
 
Usn. č. 
R 333/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 
3, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. JM …,  před uplynutím sjednané doby nájmu, za 
podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše složené jistoty zůstává v platnosti.  
 
Usn. č. 
R 334/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům manž. MBM …, před uplynutím sjednané doby nájmu,  
za podmínek nájmu  na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.08.2015, a za podmínky hrazení 
měsíčního nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených  vždy do konce 
předcházejícího kalendářního měsíce zůstává v platnosti.  
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Usn. č. 
R 335/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům manž. MMB …, před uplynutím sjednané doby nájmu, za 
podmínek nájmu na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.08.2015. 

 
Usn. č. 
R 336/05-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 
817, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům manž. IMM …, před uplynutím sjednané doby 
nájmu , za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.08.2015, podmínka 
hrazení měsíčního nájemného  a úhrady za služby s nájmem spojených vždy do konce 
předcházejícího kalendářního měsíce zůstává v platnosti.  
 
14. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta  
14/A. Záměr vybudování „Alzheimercentra“ v Kojetíně  
 
Usn. č. 
R 337/05-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předložený záměr vybudovat v areálu bývalého SOU Kojetín 
„Alzheimercentrum“, doručený dne 13.05.2015, č.j. 5289/2015-ST. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.             Miloslav Oulehla v.r.    
starosta města              místostarosta města                                                                          
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 13. května 2015 


