USNESENÍ
ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30
hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí
8, Kojetín
2. Plnění usnesení rady města
(tisk R/840)
Usn. č.
R 1708/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a
13.11.2013.
3. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2013
(tisk R/841)
Usn. č.
R 1709/12-13
Rada města po projednání
souhlasí s pověřením vedoucí finančního odboru k provedení posledního rozpočtového
opatření, týkajícího se roku 2013, v měsíci prosinci 2013,
předloží zastupitelstvu města dne 10. prosince 2013 návrh na pověření vedoucí finančního
odboru k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2013.
4. Návrh na přijetí úvěru na refinancování stávajících úvěrů Města Kojetína
(tisk R/842)
Usn. č.
R 1710/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní
veřejnou zakázku „Refinancování úvěrů města Kojetína“, ze dne 02.12.2013,
souhlasí s přijetím úvěru ve výši 25.631.000,- Kč od České spořitelny a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha, IČ 45244782, za účelem refinancování stávajících úvěrů města Kojetína u
Komerční banky a.s., Hypoteční banky a.s. a České spořitelny a.s., s dobou splatnosti do 10
roků od poskytnutí úvěru, fixní úrokovou sazbou po celou dobu trvání úvěru a za podmínek
specifikovaných v Nabídce na poskytnutí úvěru, ze dne 02.12.2013,
souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru č. 12158/13/LCD, mezi Českou spořitelnou a.s.,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 (jako „Banka“) a Městem Kojetínem,
Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako „Klient“) , ve znění dle Nabídky České
spořitelny a.s. na poskytnutí úvěru, ze dne 02.12.2013,
souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru ve výši odpovídající nesplacené jistině úvěru
přijatého od České spořitelny a.s., IČ 45244782 dle Smlouvy o úvěru č.52/03/LCD,
včetně úhrady pohledávek refinancované banky ve vztahu k refinancovanému úvěru ze dne
29.01.2003, a to k datu akceptovanému bankou, z prostředků úvěru poskytnutého Českou
spořitelnou a.s., IČ 45244782 na základě úvěrové smlouvy 12158/13/LCD,
souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru ve výši odpovídající nesplacené jistině úvěru
přijatého od Komerční banky a.s., IČ 45317054, dle Smlouvy o úvěru reg. č.
7440006200114, včetně úhrady pohledávek refinancované banky ve vztahu
k refinancovanému úvěru ze dne 26.07.2006, a to k datu akceptovanému bankou,
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z prostředků úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782 na základě úvěrové
smlouvy 12158/13/LCD,
souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru ve výši odpovídající nesplacené jistině úvěru
přijatého od Hypoteční banky a.s., IČ 13584324, dle Smlouvy o poskytnutí hypotečního
úvěru, reg.č. 3500/025076-01/00/01-001/00/R, včetně úhrady pohledávek refinancované
banky ve vztahu k refinancovanému úvěru ze dne 04.08.2000, a to k datu akceptovanému
bankou, z prostředků úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782 na základě
úvěrové smlouvy 12158/13/LCD,
předloží návrh k projednání a schválení zastupitelstvu města 12/2013.
5. Návrh na splacení přijatých půjček z Fondu rozvoje bydlení
(tisk R/843)
Usn. č.
R 1711/12-13
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 19/2013 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R843,
kterým se:
- navyšují příjmy o částku
292,64 tis. Kč
- snižuje financování o částku
-292,64 tis. Kč,
souhlasí s mimořádnou splátkou půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kojetína, poskytnuté
dle usnesení Z267/06-09 ze dne 16.06.2009, a to ve výši zůstatku nesplacené jistiny půjčky
k 31.12.2013, z rozpočtu roku 2013,
souhlasí s mimořádnou splátkou půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kojetína, poskytnuté
dle usnesení Z/107/09-11 ze dne 20.09.2011, a to ve výši zůstatku nesplacené jistiny půjčky
k 31.12.2013 z rozpočtu roku 2013,
souhlasí s mimořádnou splátkou půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kojetína, poskytnuté
dle usnesení Z/371/06-10 ze dne 22.06.2010, a to ve výši zůstatku nesplacené jistiny půjčky
k 31.12.2013 z rozpočtu roku 2013,
předloží návrh k projednání a schválení zastupitelstvu města 12/2013.
6. Vyhodnocení provozu letního koupaliště za rok 2013 a žádost o finanční příspěvek
(tisk R/844)
Usn. č.
R 1712/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2013 dle přílohy tisku
R/844 a žádost společnosti Technis Kojetín s.r.o. o úhradu vyrovnávacího příspěvku na
provoz koupaliště v roce 2013,
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 352.162,-Kč společnosti Technis
Kojetín s.r.o., Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727, za účelem kompenzace nákladů
vynaložených k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - „Provoz letního
koupaliště“ v roce 2013, zajišťovaných na základě Smlouvy o zajištění služeb obecného
hospodářského zájmu a finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné
služby, ze dne 12.12.2012,
souhlasí s poskytnutím vyrovnávacího příspěvku na provoz koupaliště pro rok 2014 ve výši
prokazatelné ztráty z provozu koupaliště za rok 2014, maximálně do výše 500.000,- Kč a
schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění služeb obecného hospodářského
zájmu a finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby dle přílohy
k tisku R/844,
předloží návrh k projednání a schválení zastupitelstvu města 12/2013.
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7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/845)
Usn. č.
R 1713/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. V.V. …, o koupi pozemku p.č. 65/5, ostatní plocha – jiná plocha,
o výměře 783m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Uhřičice, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 65/5, ostatní plocha – jiná plocha, o
výměře 783m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Uhřičice, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov zájemci, za cenu
nejvyšší nabídky a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím
– právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti.
Usn. č.
R 1714/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. M.H. …, o koupi části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha –
ostatní komunikace a části pozemku p.č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří, celkem o
výměře cca 170m2, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha – ostatní
komunikace a části pozemku p.č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří, celkem o výměře
cca 170m2, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov zájemci, za cenu
nejvyšší nabídky a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím
– geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu
nemovitosti.
Usn. č.
R 1715/12-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a ČEZ Prodej,
s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, pro odběrné místo 0002840931 na poliklinice, ul. 6. května,
datum zahájení dodávky je 01.01.2014, ukončení dodávky je 31.12.2014.
Usn. č.
R 1716/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí sdělení Olomouckého kraje, Krajského úřadu olomouckého kraje, Odboru
majetkového a právního, Jeremenkova 40a, Olomouc, o usnesení Komise pro majetkoprávní
záležitosti Rady Olomouckého kraje o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 7058,
ostatní plocha o výměře cca 2000m2, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví Města
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. st. 1041/2, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 134m2, p.č. 649/3, ostatní plocha o výměře 206m2 a části pozemku p.č.
649/4, ostatní plocha (pouze zatravněná plocha), z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín, Kojetín I-Město, vše
v katastrálním území a obci Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov,
souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 7058, ostatní plocha o výměře cca
2000m2, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 3492, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín,
Kojetín I-Město, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto, IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků p.č. st. 1041/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134m2, p.č. 649/3, ostatní
plocha o výměře 206m2 a části pozemku p.č. 649/4, ostatní plocha (pouze zatravněná
plocha) o výměře cca 33m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním
území a obci Kojetín, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I-Město, IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, Kojetín, Kojetín I-Město. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nejprve budou uzavřeny
smlouvy o budoucích darovacích smlouvách. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba sportovní haly
kolaudována. Geometrické plány na rozdělení pozemků p. č. 7058, ostatní plocha a p. č.
649/4, ostatní plocha v katastrálním území a obci Kojetín vyhotoví na své náklady Město
Kojetín,
předloží k projednání zastupitelstvu města 12/2013.
Usn. č.
R 1717/12-13
Rada města po projednání
ruší usnesení R1580/09-13 ze dne 17. září 2013 z důvodu odstoupení žadatele od záměru
koupě nemovitosti,
předloží k projednání zastupitelstvu města 12/2013.
Usn. č.
R 1718/12-13
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem budovy s č.p. 595 postavené na pozemku p.č. st. 424/2, včetně
pozemku p.č. st.424/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2, nacházející se v
katastrálním území Kojetín, Kojetín I – Město, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako “převodce“) do vlastnictví p.
K.N. …, jako „nabyvatelky“, za dohodnutou kupní cenu ve výši 275.000,- Kč. Kupní cena
bude uhrazena do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy,
předloží k projednání zastupitelstvu města 12/2013.
Usn. č.
R 1719/12-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností RWE GasNet s.r.o., se
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno a p. D.M. …. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína 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,
byl dotčen právem zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynových přípojek a to na dobu neurčitou.

5
8. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/846)
Usn. č.
R 1720/12-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 54 na
Masarykově náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, ze dne 31.08.2012, mezi Městem Kojetín,
Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupené na základě zmocnění správcem
majetku Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město a
DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice 157, s účinností od 01.01.2014.
9. Bytové záležitosti
(tisk R/849)
Usn. č.
R 1721/12-13
Rada města po projednání
schvaluje výjimku v počtu osob v bytě č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ul. Stan. Masara 1355,
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce A.V.Z. …, dle Zásad pro poskytování nájmu v domech
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína a přílohy č. 2 k těmto
zásadám, na dobu 1 roku,
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu na nám. Míru čp. 83, Kojetín, Kojetín I
– Město dohodou, na základě žádosti podané nájemcem p. V.Z. …, ke dni 15.12.2013.
10. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/851)
Usn. č.
R 1722/12-13
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru
- p. L.S. …, ve výši 10.000,- Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů na
léčebné programy pro její dceru A.S.,
- Hospici na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 24, 779 00 Olomouc, IČ 73634671, ve
výši 20.000,- Kč jako příspěvek na zajištění provozu uvedeného zařízení,
- Federaci rodičů a přátel sluchově postižených o.s., Středisku rané péče Tamtam,
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, IČ 00499811, ve výši 10.000,- Kč, jako příspěvek
na částečné pokrytí nákladů k zajištění služeb pro klienty z Kojetína,
souhlasí s poskytnutím peněžitého daru Charitě Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín, Kojetín IMěsto, IČ 70236445, ve výši 70.000,- Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů na
likvidaci dřevomorky v Domě sv. Josefa v Kojetíně. Návrh na poskytnutí peněžitého daru
předloží ke schválení ZM 12/2013.
11. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/2013
(tisk R/852)
Usn. č.
R 1723/12-13
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2013 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/852,
kterým se navyšují:

příjmy o částku 360 tis. Kč

výdaje o částku 360 tis. Kč

6
12. Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku
Města Kojetína
(tisk R/833)
Usn. č.
R 1724/12-13
Rada města po projednání
schvaluje Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku
města Kojetína, s účinností od 01.01.2014.
13. Zápis do kroniky za rok 2012
Usn. č.
R 1725/12-13
Rada města po projednání
schvaluje zápis do Kroniky města Kojetína za rok 2012.
14. Kalkulace cen stravného v rámci doplňkové činnosti
(tisk R/850)
Usn. č.
R 1726/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí kalkulaci cen stravného v rámci doplňkové činnosti s účinností od
01.01.2014.
15. Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby
(tisk R/847)
Usn. č.
R 1727/12-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012034-09 ze dne
14.1.2009 včetně dodatku č.1 na úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné
linkové dopravě uzavřené mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
IČ: 00301370 a společností ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 25827405 za cenu max. 510.000,-Kč, včetně DPH, pro období od
01.01.2014 do 31.12.2014.
16. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13-131-00 „Rekonstrukce teplovodního kanálu na
sídlišti Sever v Kojetíně“
(tisk R/854)
Usn. č.
R 1728/12-13
Rada města po projednání
neschvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 13 – 131 - 00, mezi objednavatelem:
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370,
zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: ERDING, a.s. Kosmákova
2195/28, 615 00 Brno, IČ25512455, zastoupená Ing. Františkem Vlahou místopředsedou
představenstva s nabídkovou cenou 1 589 550,-Kč bez DPH,
pověřuje starostu a vedoucího odboru výstavby, ŽP a D jednat s dodavatelem o změně
stavby a ceně za vícepráce provedené nad rozsah zakázky.
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17. Změna přílohy č. 3, 4, a 7 Organizačního řádu MěÚ Kojetín ke dni 01.01.2014
(tisk R/853)
Usn. č.
R 1729/12-13
Rada města po projednání
schvaluje změnu přílohy č. 3, 4 a 7 Organizačního řádu MěÚ Kojetín ke dni 01. 01. 2014
dle důvodové zprávy tisku R/853.
18. Odvolání z funkce členky Komise pro otázky bydlení RM, odvolání a jmenování
tajemnice Komise pro otázky bydlení RM
Usn. č.
R 1730/12-13
Rada města po projednání
odvolává Bc. Alici Přehnalovou z funkce členky Komise pro otázky bydlení RM a pí Petru
Šachovou z funkce tajemnice Komise pro otázky bydlení RM, s účinností ke dni 01.01.2014,
jmenuje pí Šárku Pospíšilovou tajemnicí Komise pro otázky bydlení RM, s účinností od
01.01.2014.
19. Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou
v majetku Města Kojetína
(tisk R/829)
Usn. č.
R 1731/12-13
Rada města po projednání
schvaluje Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které
jsou v majetku Města Kojetína s účinností od 01.01.2014.
20. Zpráva o realizaci opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb ve městě
Kojetíně na období let 2012 – 2016
(tisk R/848)
Usn. č.
R 1732/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o realizaci opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve
městě Kojetíně na období let 2012 – 2016,
předloží k projednání zastupitelstvu města 01/2014.
21. Rezignace na funkci člena zastupitelstva města
Usn. č.
R 1733/12-13
Rada města po projednání
bere na vědomí rezignaci MUDr. Taťány Ježkové, Kojetín, Kojetín I-Město, na funkci člena
Zastupitelstva města Kojetína,
osvědčuje, že dnem 11.12.2013 nastupuje do funkce člena Zastupitelstva města Kojetína
pan Zdeněk Novák, Kojetín, Kojetín I-Město.
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22. Vyřazení majetku dle návrhu HIK
Usn. č.
R 1734/12-13
Rada města po projednání
schvaluje vyřazení nedokončeného majetku (nM – účet 041 a 042) a stavby, budovy (účet
021), dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 09.12.2013.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 10. prosince 2013

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

