Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
ze 47. schůze Rady města Kojetína, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin,
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
1.
Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2016
(tisk R/467 a R/467A)
Usn.č.
R998/12-16
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 18/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/467, kterým se
zapojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
1 000 tis. Kč
- nový výdaje ve výši
1 000 tis. Kč
předloží
rozpočtové opatření č. 18/2016 k projednání a ke schválení ZM dne 14.12.2016
Usn.č.
R999/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/467 A, kterým dochází
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje
rozpočtu.
2.
Změna schváleného rozpočtu – poslední rozpočtové opatření roku 2016
(tisk R/468)
Usn.č.
R1000/12-16
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s pověřením vedoucí finančního odboru k provedení posledního rozpočtového opatření,
týkajícího se roku 2016, v měsíci prosinci 2016 dle důvodové zprávy tisku R/468,
předloží
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 14. prosince 2016 návrh na pověření vedoucí
finančního odboru k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2016.
4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/469 a R/469A)
Usn.č.
R1001/12-16
Rada města Kojetína po projednání

schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Most ev. č. 436-003, Kojetín“ mezi Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín jako „vlastník“ a Olomouckým krajem, se sídlem
v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, Lipenská 120, Olomouc jako „stavebník“. Části pozemků p.č.
6985/13 ostatní plocha – jiná plocha a p.č. 6953/147 orná půda, v katastrálním území Kojetín,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou mostu dočasně i trvale.
Usn.č.
R1002/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností SIGNALBAU, a.s., se
sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „oprávněná“. Pozemek p.č. 656/8
ostatní plocha – ostatní komunikace, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN a přípojkové skříně SS 300/P, Kojetín, p.č. 1635/10, NNk, č. IV-12-8009855/VB 1,
a to na dobu neurčitou.
Usn.č.
R1003/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností SIGNALBAU, a.s., se
sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „oprávněná“. Pozemek p.č. st.
1429/1 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN, Kojetín, p.č.st. 1637/1, NNk, č. IV-12-8011223/VB 1, a to na dobu neurčitou.
5. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/470)
Usn.č.
R1004/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o uznání a splácení dluhu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I – Město, jako věřitelem, a p. NH…, jako dlužníkem, ve znění dle přílohy č. 1
tisku R/470.
Usn.č.
R1005/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, ze dne 21.08.2015, ve znění
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město,
jako propachtovatelem, a Ing. Jiřím Olšanským, Měrovice nad Hanou 225, IČ:45181730, jako
pachtýřem, ve znění dle přílohy č. 3 tisku R/470.
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6. Přijetí účelově určeného finančního daru
(tisk R/477)
Usn.č.
R1006/12-16
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ:24231509,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Základní školou Kojetín, Svatopluka Čecha
586, okres Přerov, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 1.320,- Kč.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ:24231509, se sídlem
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 a Základní školou Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres
Přerov, na poskytnutí finančního daru v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 1.320,- Kč.
7. Realizace investičních akcí v roce 2016
(tisk R/471)
Usn.č.
R1007/12-16
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2016.
8. Informace o připravované investiční akci „Biocentrum Kojetín“
(tisk R/472)
Usn.č.
R1008/12-16
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informaci, že předpokládané finanční náklady na zajištění investiční akce Biocentrum Kojetín,
činí 1 421 331 Kč vč. DPH. Předmětné náklady jsou stanoveny na základě zadání studie
proveditelnosti projektu, výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace
a uzavření příkazních smluv k administraci projektu a zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací akce Biocentrum Kojetín.
9. Smlouva o dílo č. 1236/2016 na poskytování
geografického informačního systému MISYS
(tisk R/473)

technické

podpory

Usn.č.
R1009/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 1236/2016 na poskytování technické podpory geografického
informačního systému MISYS objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou
města a zhotovitelem GEPRO spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ:
44851529, zastoupené Ing. Zdenkem Hoffmannem, jednatelem a ředitelem společnosti
s nabídkovou cenou ve výši 47 400 Kč/ rok bez DPH. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

3/5

10.
Dohody o ukončení smluv - internet
(tisk R/476)
Usn.č.
R1010/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
dohody o ukončení smluv o zprostředkování služeb spojených s připojením k internetu mezi
Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín a
- Dům dětí a mládeže Kojetín, příspěvková organizace, IČ: 70236356, Svatopluka Čecha
586, 75201 Kojetín
- Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace, IČ: 70932590, Hanusíkova 10, 75201
Kojetín
- Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace, IČ: 70946957, Hanusíkova 283, 75201
Kojetín
- Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ:
61985571, náměstí Míru 83, 75201 Kojetín
- Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ:
61985589, Svatopluka Čecha 586, 75201 Kojetín
- Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, IČ: 75123215, náměstí
Dr. E. Beneše 3, 75201 Kojetín.
11.

Návrh HIK na předání majetku

Usn.č.
R1011/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
na základě návrhu Hlavní inventarizační komise ze dne 13.12.2016, předání Městem
Kojetínem, jako zřizovatelem, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 7)
Zřizovací listiny, příspěvkové organizaci Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, se sídlem
náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 61985571, k jejímu hospodaření a zabezpečení
její hlavní a doplňkové činnosti movitý majetek označený souhrnně jako „Vybavení
multimediální učebny“, vedený u zřizovatele pod inv. číslem 71410002, jehož
pořizovací hodnota k datu pořízení (r.2009) činila 657.693,-Kč. Majetek bude předán p.o. ke
dni 01.01.2017. Přesná specifikace majetku předávaného příspěvkové organizaci je uvedena
v předávacím protokolu.
Usn.č.
R1012/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
na základě návrhu Hlavní inventarizační komise ze dne 13.12.2016, předání Městem
Kojetínem, jako zřizovatelem, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 7)
Zřizovací listiny, příspěvkové organizaci Školní jídelna Kojetín, se sídlem Hanusíkova 283,
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 70946957, k jejímu hospodaření a zabezpečení její hlavní a
doplňkové činnosti movitý majetek označený souhrnně jako „Technologie vzduchotechniky“,
vedený u zřizovatele pod inv. číslem 71420001, jehož pořizovací hodnota k datu pořízení
(r.2005) činila 727.453,-Kč a movitý majetek označený souhrnně jako „Technologie kuchyně“,
vedený u zřizovatele pod inv. číslem 71420002, jehož pořizovací hodnota k datu pořízení
(r.2005) činila 3.076.921,-Kč. Majetek bude předán p.o. ke dni 01.01.2017. Přesná
specifikace majetku předávaného příspěvkové organizaci je uvedena v předávacím protokolu.
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Usn.č.
R1013/12-16
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 13.12.2016: část
souboru „Technologie kuchyně“, inv.č.71420002, položky dále uvedené:
- M5-nádoba 60l s víkem, na odpad – pořizovací cena 337 Kč / 1ks
- M20-nádoba 60l s víkem, na odpad -– pořizovací cena 337 Kč /1ks
- M96 - nádoba 40l s víkem, na odpad -– pořizovací cena 562 Kč/2ks,
nefunkční, zničené opotřebením - vyřazení likvidací.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 19. prosince 2016
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