Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 49. schůze Rady města Kojetína, konané 24. ledna 2017, v 15:00 hodin, v sále
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

1.
Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2017
(tisk R/493)
Usn.č.
R1031/01-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 1/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/493, kterým se
zapojují do rozpočtu:
- nové výdaje ve výši
19 524,50 tis. Kč
- financování o částku
19 524,50 tis. Kč,
předloží
rozpočtové opatření č. 1/2017 k projednání a ke schválení ZM dne 24.01.2017
3. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/494)
Usn.č.
R1032/01-17
Rada města Kojetína po projednání
neschvaluje
změnu v uzavřené Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání dne 01.09.2016 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,
jako pronajímatelem, a p. JT…, jako nájemcem, spočívající ve snížení pronajaté podlahové
plochy předmětných prostor.
4. Návrh na prodej bytu Nádražní 907/9, Kojetín
(tisk R/495)
Usn.č.
R1033/01-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s převodem bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě č.p. 907, Kojetín, Kojetín-I
Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7528/74669 na společných částech domu s č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 1170 zastavěná plocha a
nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376, 3651, katastrální území Kojetín, Kojetín
I-Město, za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. PK…, a
souhlasí
s uzavření kupní smlouvy za podmínek :

-

-

kupní cena bude uhrazena do 90 dnů ode dne schválení prodeje usnesením
zastupitelstva města na účet strany prodávající,
právo vlastnické k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele ke
dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem až po
zaplacení celé kupní ceny,
v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části ve stanoveném termínu,
může Město Kojetín jako převodce jednostranně odstoupit od kupní
smlouvy,
kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem
do katastru nemovitostí,
kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž
předmětem je nájem bytové jednotky č.907/9,

předloží
k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 24.01.2017.
5. Nakládání s majetkem města
(tisk R/496)
Usn.č.
R1034/01-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. SN000000424 mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem pro odběrné místo ul. Křenovská 676, Kojetín, Kojetín IMěsto. Datum zahájení dodávky je 01.01.2017, ukončení dodávky je 31.12.2018.
6. Vstup Města Kojetína do Sdružení obcí Střední Moravy
(tisk R/497)
Usn.č.
R1035/01-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
se vstupem Města Kojetína do dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Střední Moravy,
předloží
k projednání zastupitelstvu města dne 24.01.2017.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 31. ledna 2017.
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