USNESENÍ
z 84. schůze Rady města Kojetína, konané dne 12. března 2014, v 13:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
2. Plnění usnesení rady města
(tisk R/900)
Usn. č.
R 1858/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 17.02.2014.
3. Plnění usnesení zastupitelstva města
(tisk R/901)
Usn. č.
R 1859/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení ZM Kojetína ze dne 21.09.2010, 17.09.2013, 10.12.2013 a
28.01.2014.
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/902)
Usn. č.
R 1860/03-14
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 25.03.2014.
5. Zápis do Mateřské školy Kojetín
(tisk R/916)
Usn. č.
R 1861/03-14
Rada města po projednání
souhlasí s termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Kojetín, příspěvková organizace, pro školní rok 2014/2015: 17.04.2014,
10:00 hod – 15:00 hod v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10.
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014
(tisk R/904)
Usn. č.
R 1862/03-14
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2014 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/904,
které spočívá v přesunech v rámci schváleného rozpočtu města a nedochází jím k žádnému
navyšování celkových rozpočtových výdajů ani příjmů.
7. Zpráva o hospodaření p.o. Centrum sociálních služeb Kojetín a návrh na schválení
její roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení dosaženého výsledku
hospodaření
(tisk R/905)

Usn. č.
R 1863/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Kojetín za rok 2013,
schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín roční účetní závěrku za
rok 2013 včetně výsledku hospodaření dle důvodové zprávy a příloh tisku R/905.
8. Zpráva o hospodaření p.o. Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2013 a návrh na
schválení její roční účetní závěrky za rok 2013
(tisk R/906)
Usn. č.
R 1864/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín
za rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok
2013 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/906.
9. Zpráva o hospodaření p.o. Mateřská škola Kojetín a návrh na schválení její roční
účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení dosaženého výsledku
hospodaření
(tisk R/907)
Usn. č.
R 1865/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín za
rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín za rok 2013
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/907.
10. Zpráva o hospodaření p.o. Městské kulturní středisko Kojetín a návrh na schválení
její roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení dosaženého výsledku
hospodaření
(tisk R/908)
Usn. č.
R 1866/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
Kojetín za rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín
za rok 2013 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku
R/908.
11. Zpráva o hospodaření p.o. Školní jídelna Kojetín a návrh na schválení její roční
účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení dosaženého výsledku
hospodaření
(tisk R/909)
Usn. č.
R 1867/03-14
Rada města po projednání
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bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín,
příspěvkové organizace za rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace za rok 2013 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a
příloh tisku R/909.
12. Zpráva o hospodaření p.o. Základní škola Kojetín – nám. Míru a návrh na schválení
její roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení dosaženého výsledku
hospodaření
(tisk R/910)
Usn. č.
R 1868/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín –
nám. Míru 83 za rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – nám. Míru
83 za rok 2013 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh
tisku R/910.
13. Zpráva o hospodaření p.o. Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586 a návrh
na schválení její roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení
dosaženého výsledku hospodaření
(tisk R/911)
Usn. č.
R 1869/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, okres Přerov za rok 2013,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Kojetín, Svatopluka
Čecha 586 za rok 2013 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a
příloh tisku R/911.
14. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za
rok 2013
(tisk R/912)
Usn. č.
R 1870/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města
Kojetína a příspěvkových organizací za rok 2013, dle důvodové zprávy tisk R/912,
předloží závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína
a příspěvkových organizací za rok 2013 ke schválení Zastupitelstvu města.
15. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013
(tisk R/913)
Usn. č.
R 1871/03-14
Rada města po projednání
souhlasí se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2013 dle přílohy tisku R/913,
souhlasí s účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2013 dle přílohy tisku R/913,
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souhlasí s navrženými příděly do fondů příspěvkových organizací z vykázaného výsledku
jejich hospodaření za rok 2013 dle přílohy tisku R/913,
předloží Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2013 k projednání a schválení zastupitelstvu
města dne 25.03.2014,
předloží Účetní závěrku Města Kojetína za rok 2013 k projednání a schválení zastupitelstvu
města dne 25.03.2014,
předloží návrh na příděly do fondů příspěvkových organizací z vykázaného výsledku jejich
hospodaření za rok 2013, dle přílohy tisku R/913 , k projednání a schválení zastupitelstvu
města dne 25.03.2014.
16. Nakládání s majetkem města
(tisk R/914 a R/914A)
Usn. č.
R 1872/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. H.S. … o koupi pozemku p.č. 23/1, zahrada o výměře 132m2,
který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 23/1, zahrada o výměře 132m2, který
je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov zájemci, za minimální
kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených
kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z nabytí nemovitosti.
Usn. č.
R 1873/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova 1263/17, Olomouc,
k převodu pozemků p.č. 5756/3, p.č. 651/1, p.č. 7187, které jsou v duplicitním vlastnictví
Fondu Dr. Leopolda Prečana arcibiskupa olomouckého, Wurmova 9, Olomouc a České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zapsané na listu vlastnictví č. 3475
a p.č.st. 1851/2, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci
Kojetín,
nesouhlasí s úplatným převodem pozemku p.č.st. 1851/2, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1377m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č.
60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z důvodu veřejného zájmu,
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č.st. 1851/2, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1377m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č.
60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z důvodu veřejného zájmu,
předloží ZM 03/2014.
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Usn. č.
R 1874/03-14
Rada města po projednání
nesouhlasí s úplatným převodem pozemků p.č. 5756/3, ostatní plocha–ostatní komunikace
o výměře 302m2, p.č. 651/1, ostatní plocha–manipulační plocha o výměře 225m2 a p.č. 7187,
ostatní plocha–jiná plocha o výměře 251m2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín,
zapsané na listu vlastnictví č. 3475, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto z důvodu veřejného zájmu,
souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 5756/3, ostatní plocha–ostatní komunikace
o výměře 302m2, p.č. 651/1, ostatní plocha–manipulační plocha o výměře 225m2 a p.č. 7187,
ostatní plocha–jiná plocha o výměře 251m2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín,
zapsané na listu vlastnictví č. 3475, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto z důvodu veřejného zájmu, to vše po vyřešení zápisu duplicitního vlastnictví,
předloží ZM 03/2014.
Usn. č.
R 1875/03-14
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem 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 Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci p. M.H. …,
za kupní cenu 25.000,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených
kupujícím – geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z
nabytí nemovitosti,
předloží ZM 03/2014.
17. Bytové záležitosti
(tisk R/921A)
Usn. č.
R 1876/03-14
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město, bez parkovacího místa, P.K. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1
roku, smluvní nájemné 5900,-- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s nájmem, kauce ve
výši 23.000,- Kč je stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského
zákoníku.
18. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/922)
Usn. č.
R 1877/03-14
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacích míst č. 17, 25 a 31 v garážovém
stání domu č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město v souladu s ,,Pravidly pro
přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
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Kojetín I–Město“, výše měsíčního nájemného činí minimálně 550,- Kč + DPH v platné
základní sazbě.
Usn. č.
R 1878/03-14
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 204/1, ost. plocha, o výměře 74 m2,
dohodou k 31.03.2014 nájemcem P.D. …,
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 204/1, ost. plocha, o
výměře 74 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a
květin, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výše nájemného činí 0,85 Kč/m2/rok.
Usn. č.
R 1879/03-14
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne
09.03.2012 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a
Agrodružstvem Postoupky, družstvo, Postoupky 14, Kroměříž, dle přílohy č. 3 tisku R/922.
19. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2014
(tisk R/903)
Usn. č.
R 1880/03-14
Rada města po projednání
souhlasí s poskytnutím peněžitých dotací na rok 2014 v celkové výši 1,000.000,- Kč, dle
návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a důvodové zprávy tisku
R/903
předloží návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2014 ke schválení zastupitelstvu
města na jeho zasedání dne 25. března 2014
souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí peněžité dotace na rok 2013 pro ZO
Českého zahrádkářského svazu Kojetín z důvodu dodatečné změny účelu použití poskytnuté
dotace dle přílohy tisku R/903
předloží návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí peněžité dotace na rok 2013 pro ZO
Českého zahrádkářského svazu Kojetín ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání
dne 25. března 2014.
20. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Kojetín
a JSDH Popůvky
(tisk R/924)
Usn. č.
R 1881/03-14
Rada města po projednání
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JPO III Kojetín ve výši
14.000,- Kč a pro JPO V Popůvky ve výši 5.000,- Kč s účelem použití dle čl.II odst.1 tisku
R924_12032014_Smlouva,
schvaluje spolufinancování města Kojetína ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na
účel dle čl.II odst.1 tisku R924_12032014_Smlouva,
schvaluje text smlouvy mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc,
zastoupeným hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20,
Kojetín, zastoupené starostou Ing. Jiřím Šírkem na poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Kojetín a JSDH Popůvky.
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21. Návrh na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2012 – 2013
(tisk R/917)
Usn. č.
R 1882/03-14
Rada města po projednání
vyhlašuje nejúspěšnějšími sportovci města Kojetína za rok 2012-2013:
 v kategorii sportovních nadějí:
Markéta Úlehlová (kanoistika)
 v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy v roce 2012-2013:
Jakub Dvouletý (horolezectví)
 v kategorii jednotlivců 20 let věku a starší za sportovní úspěchy v roce 2012-2013:
Barbora Gambová (volejbal)
 nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetín v roce 2012-2013:
FK Slavoj Kojetín – Kovalovice A (fotbal)
 osobností v oblasti sportu – za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
Alena Pátková (radiový orientační běh),
schvaluje poskytnutí peněžitých darů vyhlášeným nejlepším sportovcům v jednotlivých
kategoriích, dle návrhu Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2012-2013 –
viz příloha tisku R/917.
22. Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám
(tisk R/918 a R/918A)
Usn. č.
R 1883/03-14
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru občanskému sdružení Kroměřížská dráha, Osíčko
122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, ve výši 10.000,- Kč na dofinancování akcí
spojených s jízdami historických osobních vlaků v okolí Kojetína v roce 2014.
Usn. č.
R 1884/03-14
Rada města po projednání
souhlasí s poskytnutím dotace Střední Haná o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
Kojetín I-Město, IČ 26881764, ve výši 40.000,- Kč na spolufinancování projektu spolupráce
Svědkové minulosti,
souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupeným starostou Ing. Jiřím
Šírkem a Střední Hanou, o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ
26881764, zastoupenou ředitelem Mgr. Radkem Brázdou, na spolufinancování projektu
spolupráce Svědkové minulosti,
předloží výše uvedený návrh na poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
k projednání ZM 03/2014.
23. Veřejná zakázka „Renovace učeben přírodovědných předmětů základní školy,
náměstí Míru 83, Kojetín“
(tisk R/923)
Usn. č.
R 1885/03-14
Rada města po projednání
schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky malého
rozsahu projektu „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru
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83, Kojetín“ mezi příkazcem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem:
INNOVOU Int. s.r.o., se sídlem: Jílová 1913/14 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
kontaktní adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ. 27857255, zastoupenou Mgr.
Lubomírem Náplavou, zmocněným plnou mocí. S nabídkovou cenou 29 000,- Kč bez DPH.
24. Ceník Technis Kojetín spol. s r.o.
(tisk R/925)
Usn. č.
R 1886/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí navýšení objemu nákladů na čištění města a veřejnou zeleň z důvodů
snížení dotace úřadu práce na pracovníky pro veřejně prospěšné práce,
bere na vědomí informaci o odprodeji vozidla LIAZ dle důvodové zprávy tisku R/925,
ukládá vedoucímu odboru VŽPD, ve spolupráci se společností Technis Kojetín s r.o.,
předložit na jednání RM 25.03.2014 dodatky smluv mezi Městem Kojetínem a společností
Technis Kojetín s r.o., ve vazbě na navýšení objemu nákladů na čištění města a veřejnou
zeleň.
25. Zpráva o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v roce 2013
(tisk R/919)
Usn. č.
R 1887/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města
Kojetína v roce 2013,
předloží zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v roce 2013 zastupitelstvu
města Kojetína dne 25. 03. 2014
26. Bytové záležitosti
(tisk R/921)
Usn. č.
R 1888/03-14
Rada města po projednání
schvaluje výměnu obecního bytu č. 8, vel. 2+kk, v DPS na ulici St. Masara 1355,
Kojetín I – Město, za obecní byt č. 6, vel. 1+1, v DPS na ulici St. Masara 1355,
Kojetín I – Město, nájemci p. L.K. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku,
měsíční nájemné ve výši 1.115,- Kč, výše jistiny bude pronajímatelem přepočtena
2254 občanského zákoníku.

Kojetín,
Kojetín,
smluvní
podle §

Usn. č.
R 1889/03-14
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, vel. 2+kk, v DPS na ulici St. Masara 1355, Kojetín,
Kojetín I – Město, E.O.P. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční
nájemné ve výši 1.772,- Kč, výše jistiny bude stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku.
Usn. č.
R 1890/03-14
Rada města po projednání
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schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 7, vel. 2+1, na ulici Sv. Čecha 1205,
Kojetín, Kojetín I – Město, p. J.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2014 do
31.03.2014, smluvní měsíční nájemné 2.352,- Kč, a za podmínky, že k 31.03.2014 bude byt
vyklizen a předán pronajímateli.
Usn. č.
R 1891/03-14
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 2+1, na ulici Sv. Čecha 1205, Kojetín, Kojetín IMěsto, p. J.H. …, na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.03.2014, smluvní měsíční
nájemné 2.511,- Kč, a za podmínky, že k 31.03.2014 bude byt vyklizen a předán
pronajímateli,
nesouhlasí s uzavřením splátkového kalendáře a s odpuštěním vyčísleného poplatku
z prodlení. V případě, že dlužná částka nebude uhrazena do 31.03.2014 bude vymáhána
soudně.
Usn. č.
R 1892/03-14
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I –
Město, M.M.B. …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.05.2014,
smluvní měsíční nájemné 2.539,- Kč, a za podmínky uhrazení veškerých finančních
závazků vůči Městu Kojetín do 31.5.2014,
souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na dobu 3 měsíců na aktuální zůstatek dlužné
částky ke dni uzavření splátkového kalendáře. V případě nesplnění stanovené podmínky
nájmu, bude nájem ukončen k 31.05.2014.
Usn. č.
R 1893/03-14
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816,
Kojetín, Kojetín I - Město, J.M.Š. …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2014 do
30.04.2014, smluvní měsíční nájemné 2.433,- Kč zůstává v platnosti, a za podmínky
uhrazení veškerých finančních závazků vůči Městu Kojetín v termínu do 30.04.2014 a
hrazení měsíčního nájemného předem vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce.
V případě nesplnění stanovené podmínky nájmu, bude nájem ukončen k 30.04.2014.
Usn. č.
R 1894/03-14
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815,
Kojetín, Kojetín I –Město, p. M.M. …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2014 do
30.04.2014, smluvní měsíční nájemné 1.984,- Kč zůstává v platnosti, výše jistoty bude
pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku.
V případě prodloužení nájmu bytu od 01.05.2014 se stanovuje podmínka nájmu hrazení
měsíčního nájemného předem vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce.
Usn. č.
R 1895/03-14
Rada města po projednání
trvá na ukončení nájmu bytu č. 9, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I – Město, nájemci p. M.K. …, k datu uplynutí sjednané doby nájmu tj. k 31.03.2014.
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Usn. č.
R 1896/03-14
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín,
Kojetín I – Město, I.M.M. …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2014 do
31.05.2014, smluvní měsíční nájemné 1.815,- Kč, výše kauce bude přepočtena v souladu
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku, uhrazení měsíčního nájemného na měsíc
březen 2014 nejpozději při podpisu smlouvy o nájmu bytu a dále vždy předem do konce
předcházejícího kalendářního měsíce, a za podmínky hrazení nájemného řádně a včas.
27. Zprávy o činnosti příspěvkových organizací města za rok 2013 – MěKS Kojetín,
CSS Kojetín, ŠJ Kojetín
(tisk R/915 a R/915A)
Usn. č.
R 1897/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí
- Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace za rok 2013
- Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace za rok 2013
- Výroční zprávu Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace za rok 2013,
souhlasí s návrhem dodatku č. 5 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín,
příspěvkové organizace a předloží jej ke schválení ZM 03/2014.
28. Výroční zpráva o činnosti MěÚ Kojetín za rok 2013
(tisk R/920)
Usn. č.
R 1898/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013.
29. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM
29/A. Zápisy z jednání komisí RM
Usn. č.
R 1899/03-14
Rada města po projednání
bere na vědomí
- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 05.02.2014
- zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 26.02.2014.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 12. března 2014
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