
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané 24. května 2018, v 15:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 

2. Návrh na schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě 0316952489/LCD a 
dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě 0317558459/LCD 
(tisk R/869) 
 
Usn.č. 
R 1758/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru č. 0316952489/LCD, ze dne 20.2.2017, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 
00, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako 
dlužníkem, dle přílohy k tisku R/869. 
 
Usn.č. 
R 1759/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317558459/LCD, ze dne 3.1.2018, uzavřené 
mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, 
dle přílohy k tisku R/869, 
předloží  
návrhy k projednání zastupitelstvu města 05/2018. 
 
3.  Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2018  
(tisk R/870) 
 
Usn.č. 
R 1760/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2018, 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. Bytové záležitosti 
(tisk R/871) 
 
Usn.č. 
R 1761/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. A5, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, po uplynutí 
sjednané doby nájmu, nájemci LH…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 23.05.2018 do 
22.06.2018, ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 

5. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/873) 
 
Usn.č. 
R 1762/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí souhlasu vlastníka s nájmem části pozemku parc. č. 48, zahrada, v k.ú. Kojetín, 
vypůjčiteli pozemku Mateřské škole Kojetín, příspěvková organizaci, Hanusíkova 10, 752 01 
Kojetín, na dobu určitou červen 2018–srpen 2018, za účelem provozování rekreační sportovní 
činnosti pro dospělé – cvičení jógy.  
 
Usn.č. 
R 1763/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne 
16.03.2018, na nájem nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I – Město, z důvodu změny ve výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2017 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu tj. o 2,5 %, a změny v ujednání čl. V., odst. 6) a odst. 7)  uzavřených nájemních smluv, 
dle důvodové zprávy tisku R/873. 

6. Zrušení komise RM 
(tisk R/874) 
 
Usn.č. 
R 1764/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
zrušuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů k 31.05.2018 komisi pro otázky bydlení a odvolává 
z funkce předsedu a členy komise, 
ukládá 
starostovi informovat o této skutečnosti předsedu a členy komise a vyslovit jim poděkování za 
činnost v komisi. 
 
7. Akceptování platebních karet na pokladně MěÚ 
 
Usn.č. 
R 1765/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o akceptaci platebních karet, pro umožnění plateb platebními kartami na 
pokladně městského úřadu.   
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8. Bytové záležitosti  
 
Usn.č. 
R 1766/05-18 
Rada města Kojetína po projednání 
trvá  
na usnesení Rady města Kojetína č. R 1736/05-18, ze dne 15.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 31. května 2018 


