USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2015, v 10:00 hodin,
v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín
2. Nakládání s majetkem města
(tisk R/225)
Usn. č.
R 508/10-15
Rada města po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „povinný“ a společností
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, Česká republika, jako
„oprávněný“. Pozemky p.č. 5677 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 5198/17 orná půda,
p.č. 5225/22 orná půda, p.č. 5260/6 orná půda, p.č. 5260/7 orná půda, p.č. 5261/4 ostatní
plocha-ostatní komunikace, p.č. 5338/6 ostatní plocha-ostatní komunikace a p.č. 5775/4
vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v katastrálním území
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny realizací stavby plynovodu
Moravia.
3. Oprava textu smlouvy schválené RM 14.10.2015
(tisk R/226)
Usn. č.
R 509/10-15
Rada města po projednání
schvaluje změnu textu smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným
správcem majetku společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín,
Kojetín I-Město, a společností MUDr. Vlasta Procházková, dětský lékař, s.r.o., ul. 6. května
1373, Kojetín, Kojetín I-Město, která byla schválena usnesením R495/10-15 dne 14.10.2015,
a to takto:
V čl. II, odst 2) se původní text smlouvy, znějící "ke dni nabytí právní moci zápisu společnosti
MUDr. Vlasta Procházková, dětský lékař, s.r.o., ul. 6.května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město,
PSČ 752 01" nahrazuje textem " k 01.01.2016 " a v čl. III, odst. 1 se původní text "Nájem se
sjednává od data skončení nájemního vztahu s předchozím nájemcem na dobu neurčitou."
nahrazuje textem "Nájem se sjednává na dobu neurčitou, s účinností od 01.01.2016."

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města
Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 23. října 2015

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta města

