
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané 26. června 2018, v 15:30 hodin, 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 
 

 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk R/888) 
 
Usn.č. 
R 1791/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
 
2.  Návrh na zrušení vnitřního předpisu  
(tisk R/889) 
 
Usn.č. 
R 1792/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se zrušením vnitřního předpisu Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína, schválený 
zastupitelstvem města dne 21.06.2011, usnesením Z 75-06/11, z důvodu neaktuálnosti 
předpisu, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2018. 
 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2018 
(tisk R/890) 
 
Usn.č. 
R 1793/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 9/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/890, kterým se 
zvyšují/snižují: 

- příjmy o částku     -531,19 tis. Kč 
- výdaje o částku   1 268,81 tis. Kč 
- financování o částku  1 800,00 tis. Kč 

předloží 
rozpočtové opatření č. 9/2018 k projednání a ke schválení ZM dne 26.06.2018. 
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4. Bytové záležitosti 
(tisk R/891) 
 
Usn.č. 
R 1794/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
ukončení nájmu obecního bytu č. 11 v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, s nájemci JK a EK…, dohodou k 30.06.2018.    
 

5. Zápis do kroniky města za rok 2015 
(tisk R/892) 
 
Usn.č. 
R 1795/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
zápis do kroniky města Kojetína za rok 2015. 
 
 
6. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/893) 
 
Usn.č. 
R 1796/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014373/VB1 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 ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735 jako strana „Oprávněná“. 
Pozemky p.č. 633/35 a p.č. 633/61, oba ostatní plocha-ostatní komunikace, v katastrálním 
území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny stavbou zařízení distribuční 
soustavy zemní kabelové vedení NN a pilíře, a to na dobu neurčitou. 
 
 
Usn.č. 
R 1797/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/3456 a 577/28512 
na pozemcích  p.č. 2747-orná půda, 2754-trvalý travní porost, 2748-lesní pozemek,  zapsané 
na LV 630, v k.ú. Křenovice u Kojetína, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 26.06.2018. 
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7.   Smlouva o dílo na akci „Výmalba společných prostor a nátěry omyvatelných soklů 
schodišť a chodeb objektu DPS J. Peštuky č.p. 1322 v Kojetíně 
(tisk R/894) 
 
Usn.č. 
R 1798/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo k investiční akci „Výmalba společných prostor a nátěry omyvatelných 
soklů schodišť a chodeb objektu DPS J. Peštuky č.p. 1322 v Kojetíně.“ Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín I – Město, 
75201 Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem  
– starostou města a zhotovitelem Malířství Šipoš s.r.o, Hranická 157/23, Přerov II-Předmostí, 
750 02 Přerov, IČ: 25343530, za nabídkovou cenu 218 350 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
 
8.    Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
8/A. Zápisy z jednání RM  
 
Usn.č. 
R 1799/06-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 30.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v. r. RNDr. Jitka Hálková v. r. 
starosta města členka RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 27.06.2018 


