USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. listopadu 2015, v 13:00
hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/227)
Usn. č.
R 510/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015 a 14.10.2015.
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za 01 až 09/2015
(tisk R/228)
Usn. č.
R 511/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za 01 až 09/2015, dle přílohy tisku
R/228.
4. Vyhodnocení provozu letního koupaliště za rok 2015
(tisk R/229)
Usn. č.
R 512/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2015, dle přílohy tisku
R/229,
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 236.737,-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 2015, zajišťovaných na základě Smlouvy o zajištění služeb obecného
hospodářského zájmu a finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné
služby, ze dne 12.12.2012 a Dodatku č 2.,
souhlasí s uzavřením Dodatku č.3 ke Smlouvě o zajištění služeb obecného hospodářského
zájmu a finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby dle přílohy
k tisku R/229,
předloží k projednání zastupitelstvu města v 12/2015.
5. Změna schváleného rozpočtu-rozpočtové opatření č. 14/2015
(tisk R/230)
Usn. č.
R 513/11-15
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/230,
kterým se zapojují do rozpočtu:
 nové příjmy ve výši
805,78 tis. Kč
 nové výdaje ve výši
805,78 tis. Kč

6. Informace o přípravě rozpočtu města na rok 2016
(tisk R/231)
Usn. č.
R 514/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2016 dle důvodové zprávy a
příloh tisku R/231,
souhlasí se zpracovaným návrhem rozpočtu města na rok 2016 dle přílohy tisku R/231,
ukládá správci rozpočtu předložit konečný návrh rozpočtu města na rok 2016 orgánům
města ke schválení na jejich zasedání v prosinci 2015.
7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/232, R/232A, R/232B)
Usn. č.
R 515/11-15
Rada města po projednání
schvaluje cenu za pronájem schránky kolumbária ve výši 2.620,-Kč/10let.
Usn. č.
R 516/11-15
Rada města po projednání
schvaluje Smlouvu 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, č.p. 1373, datum
zahájení dodávky je 01.01.2016, ukončení dodávky je 31.12.2016.
Usn. č.
R 517/11-15
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků
 p.č. 3002/84, orná půda o výměře 405m2,
 p.č. 3002/83, orná půda o výměře 427m2,
 p.č. 3002/82, orná půda o výměře 3.281m2,
 p.č. 3002/78, orná půda o výměře 4m2,
 p.č. 3002/79, orná půda o výměře 151m2,
 p.č. 3002/77, orná půda o výměře 21.547m2,
 p.č. 3002/57, orná půda o výměře 1.590m2,
 p.č. 3002/76, orná půda o výměře 5.515m2,
 p.č. 3002/75, orná půda o výměře 16.719m2,
 p.č. 3002/56, orná půda o výměře 1.391m2,
 p.č. 3002/54, orná půda o výměře 2.421m2,
 p.č. 2061/1, orná půda o výměře 22.064m2,
 p.č. 2231/14, orná půda o výměře 4.884m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
za pozemky:
 p.č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754m2,
 p.č. 656/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2.228m2,
 p.č. 5741/5, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.000m2,
 p.č. 655, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 423m2,
 p.č. 5740, trvalý travní porost o výměře 208m2,
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p.č. 652, orná půda o výměře 208m2,
p.č. 653, orná půda o výměře 379m2,
p.č. 654, zahrada o výměře 574m2,
p.č. 656/4, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 16m2,
p.č. 6334/11, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 386m2,
p.č. 4448/3, trvalý travní porost o výměře 610m2,
p.č. 6334/9, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 883m2,
p.č. 6334/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 210m2,
p.č. 4412/58, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 234m2,
p.č. 4412/59, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 504m2,
p.č. 4427/3, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 186m2,
p.č. 4427/22, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 82m2,
p.č. 4427/19, trvalý travní porost o výměře 55m2,
p.č. 4427/18, trvalý travní porost o výměře 117m2,
p.č. 4427/20, trvalý travní porost o výměře 8m2,
p.č. 4452/2, vodní plocha–rybník o výměře 4.326m2,
p.č. 4451/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 279m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 2637 a
 p.č. 5738/6, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 147m2,
zapsaná na listu vlastnictví č. 3935,
vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vše
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví (pozemek p.č. 5738/6
v duplicitním vlastnictví) „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého,
k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“ Wurmova 9,
Olomouc, za podmínky úhrady nákladů spojených se směnou pozemků (právní služby a
správní poplatek při vkladu práva do KN) Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, Kojetín I-Město.
Usn. č.
R 518/11-15
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků

p.č. 2061/85, orná půda o výměře 669m2

p.č. 2061/102, orná půda o výměře 331m2

p.č. 2061/104, orná půda o výměře 391m2

p.č. 2062/8, orná půda o výměře 24.945m2

p.č. 2062/34, orná půda o výměře 2.446m2

p.č. 2231/90, orná půda o výměře 2.385m2

p.č. 2231/132, orná půda o výměře 463m2

p.č. 2388/14, orná půda o výměře 722m2

p.č. 2388/87, orná půda o výměře 1.107m2

p.č. 2389/1, orná půda o výměře 429m2

p.č. 2389/9, orná půda o výměře 934m2

p.č. 2389/33, orná půda o výměře 1.723m2

p.č. 2555/45, orná půda o výměře 6.694m2

p.č. 2555/118, orná půda o výměře 1.909m2

p.č. 2579/60, orná půda o výměře 10.178m2

p.č. 2579/95, orná půda o výměře 1.400m2

p.č. 3002/110, orná půda o výměře 1.625m2

p.č. 3184/24, orná půda o výměře 861m2

p.č. 3184/37, orná půda o výměře 5.651m2

p.č. 3184/79, orná půda o výměře 1.331m2

p.č. 3184/225, orná půda o výměře 9.909m2
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p.č. 3453/206, orná půda o výměře 3.597m2

p.č. 3453/226, orná půda o výměře 7.429m2

p.č. 3453/402, orná půda o výměře 1.530m2

p.č. 3453/466, orná půda o výměře 1.849m2

p.č. 3453/480, orná půda o výměře 4.520m2

p.č. 3455/165, orná půda o výměře 5.220m2
ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín,
za pozemky:
 p.č. 4452/1, vodní plocha–rybník o výměře 83.683m2,
 p.č. 4451/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.308m2,
 p.č. 4453/1, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 4.425m2,
 p.č. 4451/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 743m2,
 p.č. 4448/4, trvalý travní porost o výměře 1.490m2,
 p.č. 4454, trvalý travní porost o výměře 4.437m2,
 p.č. 4455/2, trvalý travní porost o výměře 1.754m2,
 p.č. 4455/1, trvalý travní porost o výměře 1.295m2,
 p.č. 4453/2, trvalý travní porost o výměře 770m2,
 p.č. 4425, trvalý travní porost o výměře 2.712m2,
ve vlastnictví „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého,
k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“ Wurmova 9,
Olomouc, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 2637,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za
podmínky úhrady nákladů spojených se směnou pozemků (právní služby a správní poplatek
při vkladu práva do KN) Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto.
8. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/233)
Usn. č.
R 519/11-15
Rada města po projednání
schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem p. KH …, ve výši 976,-- Kč, z ekonomických
důvodů, kdy náklady na vymožení této pohledávky by přesáhly samotnou výši pohledávky.
Usn. č.
R 520/11-15
Rada města po projednání
schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem p. RH …, ve výši 3.011,-- Kč, z důvodu
nevymahatelnosti.
Usn. č.
R 521/11-15
Rada města po projednání
schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem p. GB …, ve výši 6.000,-- Kč, z ekonomických
důvodů, kdy náklady na vymožení této pohledávky by přesáhly samotnou výši pohledávky.
Usn. č.
R 522/11-15
Rada města po projednání
schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem p. TO …, ve výši 145,-- Kč, z ekonomických
důvodů, kdy náklady na vymožení této pohledávky by přesáhly samotnou výši pohledávky.
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Usn. č.
R 523/11-15
Rada města po projednání
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu na
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, v souladu s ,,Pravidly pro přidělování
parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město“,
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného minimálně 550,- Kč/měsíc + DPH
v platné základní sazbě, dle přílohy č. 3 tisku R/233.
Usn. č.
R 524/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí neuzavření smlouvy o nájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání
domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, p. NH …
9. Bytové záležitosti
(tisk R/234)
Usn. č.
R 525/11-15
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816,
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. MBM …, za podmínek nájmu na dobu určitou od
01.12.2015 do 29.02.2016, podmínka hrazení měsíčního nájemného a úhrady za služby
s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce zůstává
v platnosti.
Usn. č.
R 526/11-15
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371,
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. MMB …, za podmínek nájmu na dobu určitou
od 01.12.2015 do 29.02.2016.
Usn. č.
R 527/11-15
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých
hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. IMM …, za podmínek nájmu na
dobu určitou od 01.12.2015 do 29.02.2016, podmínka hrazení měsíčního nájemného a
úhrady za služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce
a výše složené jistoty zůstává v platnosti.
Usn. č.
R 528/11-15
Rada města po projednání
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+kk, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce JH …, dohodou k 15.11.2015.
Usn. č.
R 529/11-15
Rada města po projednání
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schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, vel. 1+kk, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I – Město, p. VP …, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše jistoty bude
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a
Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou
v majetku Města Kojetína,
schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 7 v domě na ulici Palackého 371,
Kojetín, Kojetín I – Město, s nájemcem bytu p. VP …, ke dni podpisu předávacího protokolu
o převzetí bytu č. 6, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, do nájmu,
schvaluje vyřazení bytu č. 7, vel. 1+1, v domě na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I –
Město, z bytového fondu Města Kojetín, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu
tohoto bytu s nájemcem bytu p. VP …
Usn. č.
R 530/11-15
Rada města po projednání
ruší usnesení č. R 502/10-15, ze dne 14.10.2015, kterým Rada města Kojetína schválila
pronájem obecního bytu č. 18, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I
– Město, žadatelům o pronájem bytu v DPS v pořadí:
1. VP …,
2. VČ …,
za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem
v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro poskytování nájmu
bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína.
10. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a domu dětí a mládeže Kojetín za
školní rok 2014/2015
(tisk R/235)
Usn. č.
R 531/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí výroční zprávy ZŠ Kojetín náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586,
Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2014/2015; zprávu
předloží ZM Kojetín k projednání 15.12.2015.
11. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období zimních prázdnin 2015
(tisk R/236)
Usn. č.
R 532/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech
31.12.2015.

23.12.2015-

12. Návrh na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2014-2015
(tisk R/237)
Usn. č.
R 533/11-15
Rada města po projednání
vyhlašuje nejúspěšnějšími sportovci města Kojetína za rok 2014 - 2015:
 v kategorii sportovních nadějí:
Marie Medunová, Lenka Kusáková, Veronika Viskotová (sportovní gymnastika)
Jiří Minařík (kanoistika)
 v kategorii juniorů za sportovní úspěchy:
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Antonín Hrabal (kanoistika)
v kategorii jednotlivců-dospělí za sportovní úspěchy:
Jaroslav Mucha (kanoistika)
 nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetína:
Dragonteam Kojetín Oldies – Kanoistika Kojetín
Družstvo mladších žáků odbíjené – TJ Sokol Kojetín
 osobností v oblasti sportu – za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
Marek Ševeček (fotbal),
schvaluje poskytnutí peněžitých darů vyhlášeným nejlepším sportovcům v jednotlivých
kategoriích, dle návrhu Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města za rok 20142015, dle přílohy tisku R/237.


13. Poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů
(R/238)
Usn. č.
R 534/11-15
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům, kteří se v roce 2015 angažovali ve výborech
a komisích na úsecích: bytová problematika, problematika životního prostředí, problematika
občanských záležitostí, problematika školství a kultury, problematika rodin s dětmi,
problematika veřejného pořádku a problematika sociální. Celková výše peněžitých darů dle
seznamu uvedeného v důvodové zprávě tisku R/238 činí 65 425,- Kč a je zahrnuta
v rozpočtu města na rok 2015.
14. Vyhodnocení akce Kojetínské hody 2015 a Kojetínské hudební léto 2015
(tisk R/239)
Usn. č.
R 535/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí vyhodnocení akce Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2015, včetně
celkového finančního vyúčtování.
15. Vzdání se funkce vedoucího úředníka
(tisk R/240)
Usn. č.
R 536/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
ke dni jmenování do funkce vedoucího úřadu,
pověřuje tajemníka úřadu zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z uvolněné funkce a
připravit podklady ke jmenování nového vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a
dopravy.
16. Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě
(tisk R/241)
Usn. č.
R 537/11-15
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. LCh …, ve výši 2.000,- Kč, jako příspěvek na
likvidaci škod, vzniklých při požáru dne 03.11.2015 domu …, jehož je vlastníkem.
17. Chodníky podél silnice III/43327 v místní části Popůvky
(tisk R/242)
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Usn. č.
R 538/11-15
Rada města po projednání
schvaluje
- výběr dodavatele, Ing. Lindu Smítalovou - Atelis, IČ: 74276361, se sídlem ulice
Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc, na vypracování dokumentace pro územní
řízení, včetně zajištění geodetického zaměření, zjištění inženýrských sítí a zajištění
inženýrské činnosti v rámci akce „Chodníky podél silnice III/43327 v místní části
Popůvky“, která byla doporučena na základě výsledku posouzení a hodnocení došlých
nabídek hodnotící komisi k veřejné zakázce.
18. Veřejnoprávní smlouva - Stříbrnice
(tisk R/243)
Usn. č.
R 539/11-15
Rada města po projednání
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou a
Obcí Stříbrnice, čp. 91, 752 01 Stříbrnice, IČ: 00636592, zastoupenou Františkem Holíkem,
starostou o výkonu přenesené působnosti v řízeních o přestupcích pro správní obvod
Stříbrnice.
19. Aktuální informace, připomínky členů RM, došlá pošta
19/A. Zápisy z jednání komisí RM
Usn. č.
R 540/11-15
Rada města po projednání
bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne
07.09.2015.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta města

Zápis provedla Lucie Grufíková
V Kojetíně dne 11. listopadu 2015
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