USNESENÍ
ze 14. schůze Rady města Kojetína, konané dne 26. května 2015, ve 14:30
hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí
8, Kojetín
2. Víceúčelová sportovní hala – postup prací a financování
(tisk R/149)
Usn. č.
R 338/05-15
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o postupu prací a financování akce víceúčelová sportovní hala,
předloží materiál o dofinancování částky ve výši 18 930 tis. Kč na úhradu nákladů stavby
Víceúčelová sportovní hala Kojetín k usnesení zastupitelstva města.
3. Nakládání s majetkem města
(tisk R/154)
Usn. č.
R 339/05-15
Rada města po projednání
souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/13, která se nachází v domě č.p.1186,
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 6279/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku
p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6279/124771 na pozemku p.č. st.1530
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště
Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve
výši 422.000,- Kč (slovy: Čtyřistadvacetdvatisícekorunčeských), z vlastnictví Města Kojetína,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. DP … a uzavřením
kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 95-EA/15. Kupující hradí daň
z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Usn. č.
R 340/05-15
Rada města po projednání
souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/14, která se nachází v domě č.p.1186,
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 3412/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku
p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3412/124771 na pozemku p.č. st.1530
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště
Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve
výši 264.000,- Kč (slovy: Dvěstěšedesátčtyřitisícekorunčeských), z vlastnictví Města
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. MČ … a
uzavřením kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 96-EA/15. Kupující
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Usn. č.
R 341/05-15
Rada města po projednání

souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1321/4, která se nachází v domě č.p.1320,1321,
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na
pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č.
st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4572, 4573
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální
pracoviště Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou
aukcí, ve výši 277.000,- Kč (slovy: Dvěstěsedmdesátsedmtisíckorunčeských), z vlastnictví
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. DJ … a
uzavřením kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 107-EA/15. Kupující
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Usn. č.
R 342/05-15
Rada města po projednání
souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1321/7, která se nachází v domě č.p.1320,1321,
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na
pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č.
st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4572, 4573
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální
pracoviště Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou
aukcí, ve výši 292.000,- Kč (slovy: Dvěstědevadesátdvatisíckorunčeských), z vlastnictví
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. RJ … a
uzavřením kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 108-EA/15. Kupující
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Usn. č.
R 343/05-15
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o provedené veřejné dražbě Cholerovských rybníků, dle
důvodové zprávy k tisku R/154 a Protokolu o provedené dražbě č. 722-DD/15.
Usn. č.
R 344/05-15
Rada města po projednání
předloží uvedené návrhy k projednání a schválení zastupitelstvu města.
4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/154A)
Usn. č.
R 345/05-15
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění prodeje nemovitého majetku formou
aukce, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, IČ 00301370, Kojetín, Kojetín I-Město
jako „vyhlašovatelem“ a Dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433,
PSČ 760 01, IČ 26275953 jako „poskytovatelem“, dle přílohy k tisku R/154A.
5. Bytové záležitosti
(R/155)
Usn. č.
R 346/05-15
Rada města po projednání
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schvaluje pronájem obecního bytu č. A6, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město, p. PH …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, smluvní nájemné
7400,-- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s nájmem, jistota ve výši 29.000,- Kč je
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a
Zásadami pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku Města
Kojetína.
Usn. č.
R 347/05-15
Rada města po projednání
schvaluje uzavření dohody o změně parkovacího místa s nájemcem parkovacího místa č.
14 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, se společností
Barták Zdeněk s.r.o. Holešov, na parkovací místo č. 16,
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 měsíčního nájemného minimálně 550,- Kč +
DPH v platné základní sazbě.
6. Víceúčelová sportovní hala – barevné řešení opláštění haly
(tisk R/150)
Usn. č.
R 348/05-15
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelová
sportovní hala v Kojetíně – barevné řešení opláštění haly“ s uchazečem, JC design
production s.r.o., Na hrázi 3225/13a, 750 02 Přerov, IČ. 28593367, který byl doporučen
komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně - barevné
řešení opláštění haly“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou
města a zhotovitelem JC design production s.r.o., Na hrázi 3225/13a, 750 02 Přerov, IČ.
28593367, zastoupeným Radomírem Chajdou, jednatelem společnosti, za cenu 614 000,- Kč
bez DPH.
7. Víceúčelová sportovní hala – plastický nápis
(tisk R/151)
Usn. č.
R 349/05-15
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelová
sportovní hala v Kojetíně – plastický nápis“ s uchazečem, JC design production s.r.o., Na
hrázi 3225/13a, 750 02 Přerov, IČ. 28593367, který byl doporučen komisí pro posouzení a
hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně - plastický
nápis“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a
zhotovitelem JC design production s.r.o., Na hrázi 3225/13a, 750 02 Přerov, IČ. 28593367,
zastoupeným Radomírem Chajdou, jednatelem společnosti s nabídkovou cenou ve výši
168 000,- Kč bez DPH.
8. Víceúčelová sportovní hala - tribuny
(tisk R/152)
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Usn. č.
R 350/05-15
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelová
sportovní hala v Kojetíně – tribuny“ s uchazečem, PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí
629, 75201 Kojetín, IČ. 25896873, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení
zakázek na výše uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně - tribuny“
mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I –
Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 75201 Kojetín, IČ. 25896873, zastoupeným
Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem společnosti a Michalem Peterkou, MBA, jednatelem
společnosti, za cenu 151 450,- Kč bez DPH.
9. Víceúčelová sportovní hala - vybavení
(tisk R/153)
Usn. č.
R 351/05-15
Rada města po projednání
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelová
sportovní hala v Kojetíně – vybavení“ s uchazečem, Tomáš Malčík, Tržní náměstí 63, 75201
Kojetín, IČ. 60788771, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na
výše uvedenou zakázku,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně vybavení“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a
zhotovitelem: Tomáš Malčík, Tržní náměstí 63, 75201 Kojetín, IČ. 60788771, za cenu
1 200 353,- Kč bez DPH.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 26. května 2015
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