
U S N E S E N Í 

  
z 30. schůze Rady města Kojetína, konané dne 26. ledna 2016, v 15:00 hodin, 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 
 
 

2. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015 
(tisk R/277) 
 
Usn. č. 
R 614/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/277, 
které bylo provedeno na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením 
zastupitelstva č. Z 117/12-15, 
předloží informaci o provedení posledního rozpočtového opatření týkajícího se roku 2015 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 26. ledna 2016. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2016 
(tisk R/278) 
 
Usn. č. 
R 615/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/278, 
kterým se zapojují do rozpočtu: 

- rozpočtové výdaje ve výši  10 309 100,00 Kč 
- financování o částku ve výši  10 309 100,00 Kč, 

předloží rozpočtové opatření č.1/2016 ke schválení zastupitelstvu města dne 26. 01. 2016 
 
4. Návrh na poskytnutí dotace na provoz sportovní haly 
(tisk R/279) 
 
Usn. č. 
R 616/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o., 
Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727 ve výši 120.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/279, 
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370  jako „poskytovatelem“ a společností 
TECHNIS Kojetín s.r.o., Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727 jako „příjemcem“, ve výši 
120.000 Kč, dle přílohy tisku R/279, 
předloží k projednání zastupitelstvu města 01/2016. 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/280) 
 
Usn. č. 
R 617/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení k pozemku p.č. 5738/6, ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 147m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 3935, vedeném u 
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Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území 
Kojetín, ve kterém Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město uznává  
výlučné vlastnictví k tomuto pozemku pro „Nadaci Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova  
9, Olomouc jako právního nástupce Fondu Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého 
předloží ZM 01/2016. 
 
Usn. č. 
R 618/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Obtížený“ a společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha, zastoupená společností Slezskomoravské 
telekomunikace Opava spol. s.r.o, Příčná  2828/10, Opava jako „Oprávněný“. Pozemek p.č. 
5770/1, ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě pod označením „71010-007462 VPI Kojetín, revitalizace Masarykova 
náměstí“. 

 

6. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/281 a R/281A) 
 
Usn. č. 
R 619/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí jako vlastník nemovitosti v ulici Husova č.p. 64, Kojetín, Kojetín I – Město, v k.ú. 
Kojetín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, s umístěním sídla spolku AUTO KLUB KOJETÍN V AČR, náměstí 
Svobody 511, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, v této nemovitosti, nejdéle po dobu trvání 
nájemní smlouvy. 
 
Usn. č. 
R 620/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o placení úhrady za užívání sportovní haly 
uzavřené dne 04.01.2016 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – 
Město, jako plátcem, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako provozovatelem, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/281A, k datu nabytí 
účinnosti této smlouvy.  
 
7. Změna schváleného rozpočtu-rozpočtové opatření č. 2/2016 
(tisk R/283) 
 
Usn. č. 
R 621/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/283, kterým 
se 

- snižují příjmy o částku  -157,90 tis. Kč 
- navyšují výdaje o částku     26,00 tis. Kč  
- navyšuje financování o částku   183,90 tis. Kč. 
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8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
Usn. č. 
R 622/01-16 
Rada města po projednání 
neschvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 2+1, v domě na ulici Palackého 371, Kojetín, 
Kojetín I – Město, p VB …  
 
9. Plány činnosti výborů ZM na rok 2016 
(tisk R/282) 
 
Usn. č. 
R 623/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
předložené plány činnosti na rok 2016 
- Kontrolního výboru ZM, 
- Finančního výboru ZM, 
- Osadního výboru Popůvky 
- Osadního výboru Kovalovice. 
 
10. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
10/B. Delegování na jednání VH honebního společenstva  
Usn. č. 
R 624/01-16 
Rada města po projednání 
deleguje člena Zastupitelstva města Kojetína, MUDr. Martina Höniga, na jednání valné 
hromady Honebního společenstva MORAVA Kojetín, konané dne 12. 02. 2016. 
 
10/F. Záměr realizace rozšíření MKDS 
Usn. č. 
R 625/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje záměr realizace rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o dva 
kamerové body v ulici Hanusíkova v Kojetíně,  
pověřuje starostu města podáním žádosti na realizaci rozšíření městského kamerového 
dohlížecího systému v rámci projektu „Dotační program pro sociální oblast – dotační titul 
Podpora prevence kriminality“, vyhlášeného Olomouckým krajem. 
 
10/G. Žádost o bezúplatný převod nemovitosti v majetku Olomouckého kraje 
Usn. č. 
R 626/01-16 
Rada města po projednání 
pověřuje starostu města podáním žádosti o bezúplatný převod objektu č.p. 707, ulice 6. 
května v Kojetíně (ve dvorním traktu areálu Gymnázia Kojetín) z majetku Olomouckého kraje 
do majetku Města Kojetína. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.         Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města          místostarosta města                                              
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V  Kojetíně dne 26. ledna 2016 


