Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 52. schůze Rady města Kojetína, konané 15. března 2017, ve 13:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/511)
Usn.č.
R 1071/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 15.02.2017.
3. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2016
(tisk R/512)
Usn.č.
R 1072/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2016,
předloží k projednání zastupitelstvu města 28.03.2017.
4. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/513)
Usn.č.
R 1073/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 28.03.2017.
5. Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín
(tisk R/535)
Usn.č.
R 1074/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s místem, termínem a dobou pro zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín:
čtvrtek 04.05.2017 v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin v budově Mateřské školy Kojetín,
Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-Město.
6. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín a
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/517)
Usn.č.
R 1075/03-17

Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2016,
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2016,
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/517,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu
ve výši 25.298,30 Kč,
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
7. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín a
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/518)
Usn.č.
R 1076/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2016,
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2016,
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/518,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2016
- do rezervního fondu
81 370,19 Kč
- do fondu odměn
10 000,00 Kč,
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
8. Zpráva o hospodaření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace a návrh
na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/519)
Usn.č.
R 1077/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2016,
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2016, včetně jejího
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/519,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši Kč
146 475,70 Kč a do fondu odměn ve výši Kč 130 000,- Kč
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
9.
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/520)
Usn.č.
R 1078/03-17
Rada města Kojetína po projednání
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bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2016,
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2016, včetně
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/520,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši
4 774,73 Kč,
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
10.
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – náměstí
Míru 83 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2015
(tisk R/521)
Usn.č.
R 1079/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – náměstí Míru 83 v roce
2016,
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Kojetín – náměstí Míru 83 za rok
2016, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/521,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu
ve výši 237 743,27 Kč,
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
11.
Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín,
Svatopluka Čecha 586 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/522)
Usn.č.
R 1080/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
v roce 2016
schvaluje
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
za rok 2016 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku
R/522,
souhlasí
s rozdělením a převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu
ve výši 74.186,51 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,- Kč,
předloží
návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
12.
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín a
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2016
(tisk R/523)
Usn.č.
R 1081/03-17
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Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín za rok 2016,
schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín za rok 2016
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/523,
souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu ve
výši 90.123,28 Kč
předloží návrh na rozdělení výsledku hospodaření ke schválení zastupitelstvu města 03/2017.
13.
Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2017
(tisk R/514)
Usn.č.
R 1082/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/514, kterým se zapojují
do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
400,00 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
400,00 tis. Kč
14.
Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2017
(tisk R/515)
Usn.č.
R 1083/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Myslivecký spolek Morava
Kojetín, se sídlem Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem Morava Kojetín, se sídlem
Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1084/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Myslivecký spolek „Haná“
Popůvky – Kovalovice, se sídlem Kovalovice 96, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 47999187,
dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem „Haná“ Popůvky – Kovalovice,
Kovalovice 96, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 47999187, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515.
Usn.č.
R 1085/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Moravská hasičská jednota
– hasičský sbor Popůvky, se sídlem Popůvky, Kojetín II - Popůvky 752 01, IČ 75081784, dle
důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
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schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Moravskou hasičskou jednotou – hasičský sbor
Popůvky, se sídlem Popůvky, Kojetín II - Popůvky 752 01, IČ 75081784, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1086/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Junák – český skaut,
středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové
zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Junákem – český skaut, středisko Kojetín, z. s., se
sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1087/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 35 000 Kč žadateli Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem
Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1088/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Sportovní klub HC Kojetín
– oddíl florbalu JAMAJKA, se sídlem Sadová 1295, Kojetín 752 01, IČ 61985449, dle důvodové
zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Sportovním klubem HC Kojetín – oddíl florbalu
JAMAJKA, se sídlem Sadová 1295, Kojetín 752 01, IČ 61985449, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515.
Usn.č.
R 1089/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Český svaz chovatelů ZO
Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem chovatelů ZO Kojetín, se sídlem
Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
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Usn.č.
R 1090/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 17 000 Kč žadateli Náboženská obec Církve
československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle
důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou obci Církve československé husitské v
Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515.
Usn.č.
R 1091/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ
60781980, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515.
Usn.č.
R 1092/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Římskokatolická farnost
Kojetín, se sídlem Komenského nám. 48, Kojetín 752 01, IČ 45180458, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Římskokatolickou farností Kojetín, se sídlem
Komenského nám. 48, Kojetín 752 01, IČ 45180458, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1093/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli KAPPA-HELP o. s., se sídlem
Nám. Přerovského povstání 1/2803, Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy a
příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KAPPA-HELP o. s., se sídlem Nám. Přerovského
povstání 1/2803, Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1094/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
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poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Český svaz včelařů z. s.,
ZO Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 70236208, dle
důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem včelařů z. s., ZO Kojetín, se sídlem
Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 70236208, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515.
Usn.č.
R 1095/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč žadateli RV…, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a RV…, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Usn.č.
R 1096/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku
R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198,
Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198,
Kojetín 752 01, IČ 70236445, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne
28.03.2017.
Usn.č.
R 1097/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 150 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem
Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515.
Dotace bude poskytnuta po předložení dokladu o zaregistrování Terénních odlehčovacích
služeb Krajským úřadem Olomouckého Kraje,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská
198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198,
Kojetín 752 01, IČ 70236445, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne
28.03.2017.
Usn.č.
R 1098/03-17
Rada města Kojetína po projednání
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souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 60 000 Kč žadateli TJ Sokol Kovalovice z.
s., se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice z. s., se sídlem
Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol Kovalovice z. s., se sídlem
Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, ke schválení zastupitelstvu města
na jeho zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1099/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 455 000 Kč žadateli FK Slavoj KojetínKovalovice, se sídlem Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové
zprávy a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a FK Slavoj Kojetín-Kovalovice, se sídlem
Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy a příloh tisku
R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace FK Slavoj Kojetín-Kovalovice, se sídlem
Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, ke schválení zastupitelstvu města
na jeho zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1100/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 310 000 Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z.
s., se sídlem Samota 1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Kanoistikou Kojetín, z.s., se sídlem Samota
1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kanoistice Kojetín, z.s., se sídlem Samota
1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, ke schválení zastupitelstvu města na jeho
zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1101/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 170 000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s.,
se sídlem nám. Republiky 1033, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové
zprávy a příloh tisku R/515,
souhlasí
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s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem nám.
Republiky 1033, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem nám.
Republiky 1033, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 43541658, ke schválení zastupitelstvu
města na jeho zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1102/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 475 000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s.,
se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a
příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí
629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629,
Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, ke schválení zastupitelstvu města na jeho
zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1103/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 1 000 000 Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z.
s., se sídlem Samota 1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy
a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Kanoistika Kojetín, z. s., se sídlem Samota
1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Kanoistika Kojetín, z. s., se sídlem Samota
1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, ke schválení zastupitelstvu města na jeho
zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1104/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 Kč žadateli TECHNIS Kojetín
spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle
důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem
Padlých hrdinů 638, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy a
příloh tisku R/515,
předloží
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návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem
Padlých hrdinů 638, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 64608727, ke schválení zastupitelstvu
města na jeho zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1105/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
Schweitzerova 91, Olomouc 779 000, IČ 70885940, ve výši 30 000 Kč, na pořízení
univerzálního stabilizačního systému a záchranářských fixačních nosítek, dle důvodové
zprávy a příloh tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
Schweitzerova 91, Olomouc 779 000, IČ 70885940, ke schválení zastupitelstvu města na jeho
zasedání dne 28.03.2017.
Usn.č.
R 1106/03-17
Rada města Kojetína po projednání
nesouhlasí
s poskytnutím dotace Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka
a Františky Bíbrové na přístavbu školy sv. Josefa,
předloží
návrh na neposkytnutí dotace Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka
Fučíka a Františky Bíbrové, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne
28.03.2017.
Usn.č.
R 1107/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 650 000 Kč žadateli FK Slavoj KojetínKovalovice, z.s., se sídlem Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle
důvodové zprávy a příloh tisku R/515,
souhlasí
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a FK Slavoj Kojetín – Kovalovice, z.s., se
sídlem Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy a příloh
tisku R/515,
předloží
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace FK Slavoj Kojetín-Kovalovice, z.s., se sídlem
Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 45180466, ke schválení zastupitelstvu města
na jeho zasedání dne 28.03.2017.
15. Nakládání s majetkem města
(tisk R/516)
Usn.č.
R 1108/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8018308/VB/1 Kojetín, PČR,
p.č.40/1, NNv, NNk mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
jako strana „povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IVPodmokly, zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká
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Bystřice jako strana „oprávněná“. Pozemky p.č. 40/1, ostatní plocha a p.č. 5768, ostatní
plocha, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou
dotčeny zařízením distribuční soustavy, a to na dobu neurčitou.
Usn.č.
R 1109/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-8004831/BVB/081 „Kojetín, Polní, Sadová, obnova NNv, NNk“
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana
„budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IVPodmokly, zastoupená vedoucím odboru Obnova DS Morava Ing. Romanem Plačkem, jako
strana „budoucí oprávněná“. Pozemky p.č. 5715/3, p.č. 5704/3, p.č. 4228/3, p.č. 4233/9, p.č.
5704/2, p.č. 281/1, p.č. 5705, p.č. 272/6, p.č. 5760/2, p.č. 270/3, p.č. 270/2, p.č. st. 988/1, p.č.
5715/2, p.č. 5760/1 a p.č. 256/3, vše v katastrálním území Kojetín, v obci Kojetín, zapsané na
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení v rámci obnovy sítě NN.
16.
Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/537)
Usn.č.
R 1110/03-17
Rada města Kojetína po projednání
odkládá
projednání pronájmu nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín,
Kojetín I-Město, prostory č. 4 ve III. nadzemním podlaží, o výměře cca 10,20 m2, (jako prostory
sloužící k podnikání), na jednání RM 28.03.2017.
Usn.č.
R 1111/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem části společných prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín
I – Město, v I. nadzemním podlaží, o výměře cca 4 m2, jako prostor sloužících k podnikání, p.
RP…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 3 300 Kč/rok + DPH v platné
základní výši, za účelem umístění prodejního pultu s pečivem, a za podmínky uzavření
Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání nejpozději do 31.05.2017, znění Smlouvy o
nájmu prostor sloužících k podnikání dle přílohy č. 3 tisku R/537.
Usn.č.
R 1112/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu prostor určených k podnikání v budově polikliniky v Kojetíně s nájemcem
MUDr. Janou Mathonovou, dohodou k 31.01.2017 a
schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky na ulici 6. května č.p. 1373,
Kojetín, Kojetín I-Město, v přízemí budovy, prostory č. 61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67, o celkové
výměře 85,60 m2, společnosti MUDr. Jana Mathonová, dětský lékař, s.r.o., 6. května 1373,
Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, IČ:04635086, za podmínek nájmu jako se současným
nájemcem tj. na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené
s nájmem, s účinností od 01.02.2017.
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Usn.č.
R 1113/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, o výměře cca 258
m2, a části pozemku parc. č. 4451/10, ostatní plocha, o výměře cca 26 m 2, to vše nacházející
se v katastrálním území Kojetín, zapsané na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného
30 Kč/m2/rok + DPH v platné základní sazbě, za účelem využití jako parkoviště pro hosty
restaurace a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, o výměře cca
202 m2, části pozemku parc. č. 4451/10, ostatní plocha, o výměře cca 123 m2, a části pozemku
parc. č. 361/1, ostatní plocha, o výměře cca 63 m2, to vše nacházející se v katastrálním území
Kojetín, zapsané na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 10 Kč/m2/rok +
DPH v platné základní sazbě, za účelem využití jako zoo koutek a dětské hřiště.
Usn.č.
R 1114/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 656/1, ostatní plocha, o výměře cca 297 m2,
a části pozemku parc. č. 656/2, ostatní plocha, o výměře cca 28 m2, to vše nacházející se
v katastrálním území Kojetín, zapsané na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za podmínky pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného
5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.
Usn.č.
R 1115/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
podnájem části pozemku parc. č. 372/11, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Kojetín, o
výměře cca 1 m2, p. KH…, za účelem umístění stánku na cukrovou vatu a popcorn, dle
důvodové zprávy tisku R/537.
17.
Bytové záležitosti
(tisk R/538 a R/538A)
Usn.č.
R 1116/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín IMěsto, p. VO…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 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.
Usn.č.
R 1117/03-17
Rada města Kojetína po projednání
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schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín,
Kojetín I – Město, nájemcům VAZ…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.05.2017 do
31.07.2017, ostatní podmínky nájmu a výše složené jistoty zůstávají v platnosti.
Usn.č.
R 1118/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku
Města Kojetína, ve znění přílohy č. 2 tisku R/538 a
schvaluje
změnu ve výši skládané peněžité jistoty v Čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o nájmu bytu, kde se
slovo „ 4 násobku,, nahrazuje slovem ,,trojnásobku,, a v Čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení, kde se slovo „6-ti násobku,, nahrazuje slovem ,,trojnásobku,, v nově
uzavíraných smlouvách s účinností od 15.03.2017.
Usn.č.
R 1119/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitostí
uzavřené dne 15.04.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako zájemcem, a Realitní společností ZVONEK, s.r.o.,
Havlíčkova 3935, Kroměříž, jako zprostředkovatelem, ve znění přílohy č. 3 tisku R/538.
Usn.č.
R 1120/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – v úplném znění dle provedených změn
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupené
správcem majetku, tj. Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I –
Město, a JJB…, dle důvodové zprávy tisku R/538.
Usn.č.
R 1121/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I –
Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, IM …, za podmínek nájmu na dobu určitou od
01.03.2017 do 31.05.2017, výše složené jistoty bude přepočtená v souladu s aktuálním
zněním právních předpisů, ostatní podmínky nájmu včetně hrazení měsíčního nájemného a
úhrady za služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce
zůstávají v platnosti.
18.
Přijetí účelového finančního daru Domem dětí a mládeže Kojetín, příspěvkovou
organizací
(tisk R/540)
Usn.č.
R 1122/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20 000 Kč příspěvkovou organizací Dům
dětí a mládeže Kojetín od firmy MA servis, s. r. o. dle důvodové zprávy tisku R/540,
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schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi firmou MA servis, s. r. o. a Domem dětí a mládeže Kojetín,
příspěvkovou organizací, na finanční dar ve výši 20 000 Kč, účelově určeného na nákup
pracovního zimního oblečení.
19.
Výroční zprávy o činnosti za rok 2016 – MěKS Kojetín, CSS Kojetín, ŠJ
Kojetín
(tisk R/524)
Usn.č.
R 1123/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti za rok 2016 – Městského kulturního střediska Kojetín, Centra
sociálních služeb Kojetín, Školní jídelny Kojetín a předloží je na jednání Zastupitelstva města
Kojetín 28.03.2017
20. Organizační směrnice pro konání obřadů a dalších akcí zajišťovaných Městem
Kojetín
(tisk R/525)
Usn.č.
R 1124/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Vnitřní předpis Města Kojetín č.2/2017 - Organizační směrnici pro konání obřadů a dalších
slavnostních akcí zajišťovaných Městem Kojetín - s účinností od 01.04.2017.
21.
Podpora záměru Charity Kojetín – zřízení terénních odlehčovacích služeb
(tisk R/526)
Usn.č.
R 1125/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informaci Charity Kojetín zřídit terénní odlehčovací služby (vznik této služby je jedním
z opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2017-2019) a
konstatuje, že město Kojetín má zájem o zajištění těchto služeb pro obyvatele města,
souhlasí
se závazkem - v případě zaregistrování terénních odlehčovacích služeb Charity Kojetín každoročně přispívat Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ
70236445, na provoz terénních odlehčovacích služeb finanční částkou v minimální výši
100 000 Kč ; RM tento návrh předloží ke schválení ZM 03/2017.
22.
Změny a doplňky povodňového plánu
(tisk R/527)
Usn.č.
R 1126/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s provedením změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust. § 78 zák.č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách),
odvolává
Davida Čížka, DiS – vedoucího provozu Přerov, Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava,
z funkce člena povodňové komise RM Kojetín
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jmenuje
Ing. Ondřeje Polácha – vedoucího provozu Přerov, Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava,
členem povodňové komise RM Kojetín
pověřuje
tajemnici povodňové komise zaslat změny a doplňky povodňového plánu Města Kojetín
- na Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 00 Přerov,
- do celorepublikového Seznamu povodňových komisí správních celků,
- na webové stránky města Kojetín.
23.
Kalkulace cen stravného Školní jídelny Kojetín
(tisk R/519A)
Usn.č.
R 1127/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizace, k datu 01.04.2017.
24.
Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování nájmu v DPS, které jsou v majetku Města
Kojetína
(tisk R/536)
Usn.č.
R 1128/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou
v majetku Města Kojetína.
25.
Smlouva o dílo – Rekonstrukce ul. Jana Peštuky – křižovatka ul. Sladovní
(tisk R/528)
Usn.č.
R 1129/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci
„Rekonstrukce ul. J. Peštuky – křižovatka ul. Sladovní“. Smlouva je uzavírána mezi
objednatelem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín,
Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města
a zhotovitelem Ing. Lindou Smítalovou, se sídlem Hviezdoslavova 114/1, 783 01, OlomoucNemilany, IČ 74276361, za nabídkovou cenu 149 000 Kč bez DPH.
26.
Smlouva o dílo – Rekonstrukce ulice Blanská
(tisk R/529)
Usn.č.
R 1130/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci
„Rekonstrukce ulice Blanská“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Ing. Lindou Smítalovou, se
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sídlem Hviezdoslavova 114/1, 783 01, Olomouc – Nemilany, IČ 74276361, za nabídkovou
cenu 147 800 Kč bez DPH.
27.
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2017
(tisk R/530)
Usn.č.
R 1131/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Vnitřní předpis č. 3/2017 – Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
s účinností od 01.04.2017.
28.
Zplnomocnění příkazníka ve funkci zástupci zadavatele (příkazce) podle
ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a komplexní
organizační a věcné zajištění zadávacího řízení při zadání veřejné zakázky na stavební
práce – „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Kojetín“
(tisk R/531)
Usn.č.
R 1132/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zplnomocnění společnosti S–Invest CZ s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
IČ: 25526171, jmenovitě Ing. Elišku Kudělkovou, jednatelku společnosti, k zastupování
zadavatele při zajišťování zadávacích řízení při zadávání veřejné zakázky na stavební práce
k zakázce „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Kojetín“.
29.
Smlouva o dílo – projektová dokumentace Rekonstrukce koupaliště II.
etapa
(tisk R/532)
Usn.č.
R 1133/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci
„rekonstrukce koupaliště II. etapa“ v Kojetíně. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem BM Baumas
spol. s r.o., IČ: 26142911, se sídlem Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, za nabídkovou
cenu 148 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
30.
Smlouva o právu provést stavbu – Rekonstrukce ulice Mlýnská
(tisk R/533)
Usn.č.
R 1134/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská.
Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí
č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a vlastníkem JK…,
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schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská.
Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p.
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a vlastníkem EV…,
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská.
Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí
č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a vlastníkem JR…,
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská.
Smlouva je uzavírána mezi stavebníkem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí
č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a vlastníkem ČEPRO, a.s., se sídlem ulice Dělnická č.p. 213/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 60193531.
31.
Zplnomocnění-podle ust. z. č. 500/2004 Sb., § 33, o správním řízení v platném
znění a Obchodního zákoníku k tomu, aby jednal jako zástupce ve věcech spojených
s činností související se zajištěním územního a stavebního povolení nebo ohlášení
stavby „Biocentrum Kojetín“
(tisk R/541)
Usn.č.
R 1135/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zplnomocnění společnosti AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty č. p. 27, 690 06 Břeclav,
IČ: 60710063, jmenovitě Ing. Milana Bartolšice a Hanu Bartolšicovou, k zastupování Města
Kojetína, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370,
ve věcech spojených s činnostmi souvisejícími se zajištěním územního rozhodnutí, stavebního
povolení, nebo ohlášení stavby v rámci přípravy realizace investiční akce „Biocentrum
Kojetín“.
32.
Smlouva o dílo na akci „Sportovní areál Sokolovna“ v Kojetíně
(tisk R/542)
Usn.č.
R 1136/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Sportovní areál Sokolovna“, stavební objekty:
Přestřešení a předlažba přestřešení, Instalace lezecké stěny na dětské hřiště, rekonstrukce
zdi za přestřešením a rekonstrukce brány a branky. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS
Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing.
Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti, za nabídkovou cenu 824 060 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
33.
Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický kabel
Kojetín“
(tisk R/543)
Usn.č.
R 1137/03-17
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Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický
kabel Kojetín“, etapa „náměstí Míru“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing.
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727,
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou
společnosti, za nabídkovou cenu 1 142 834 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
34.
Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/534)
Usn.č.
R 1138/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Unii Roska, regionální organizaci, ROSKA Přerov,
z.p.s., U Výstaviště 5, 750 00 Přerov, IČ 70009953, ve výši 3.000,- Kč, na činnost uvedené
organizace v roce 2017,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci,
Nádražní 94, 751 01 Tovačov, IČ 61985872, ve výši 10.000,- Kč, na částečnou úhradu
běžných výdajů související s poskytováním sociálních služeb domova, v roce 2017,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Kroměříž, Ztracená 63, 767 01
Kroměříž, IČ 18189750, ve výši 5.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů spojených
s poskytováním činností na území města Kojetína, které nemají v daném regionu jiné
zastoupení, v roce 2017,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Strom života, Letenská 1183, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 03544508, ve výši 5.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů
spojených s poskytováním sociálních služeb spolku, v roce 2017,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové
organizaci, Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČ 71193430, ve výši 10.000,- Kč, na
částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v roce 2017,
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové
nad Labem, dle žádosti ze dne 15.02.2017,
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu neslyšících sportovců, z.s.,
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Břevnov, dle žádosti ze dne 20.01.2017.
35.
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
(tisk R/539)
Usn.č.
R 1139/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi s tím,
aby Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt p. RP…, který užívá za účelem bydlení
ubytovací zařízení WESTERN STAK HOUSE, Kroměřížská 842, Kojetín I-Město, 75201
Kojetín.
36.

Vyřazení majetku dle návrhu Hlavní inventarizační komise

Usn.č.
R 1140/03-17
Rada města Kojetína po projednání
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schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kojetín – 3 kusy počítačů, včetně
příslušenství (inv. č. 4, 9, 10), z důvodu nefunkčnosti a neekonomické opravy, dle návrhu
Hlavní inventarizační komise, ze dne 09.03.2017.
37. Jmenování členů hodnotících komisí pro posouzení nabídek na realizaci
veřejných zakázek v období od 01.01.2017 do 31.12.2017
(tisk R/544)
Usn.č.
R 1141/03-17
Rada města Kojetína po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných
zakázek v roce 2017
Členové a náhradníci výběrových komisí
Ing.Šírek Jiří
Město Kojetín
Ing. Ptáček Leoš
Město Kojetín
RNDr Hálková Jitka
Město Kojetín
Mgr. Pěchová Eva
Město Kojetín
MUDr. Palmašová Jana
Město Kojetín
Oulehla Miloslav
Město Kojetín
Krejčiřík František
Město Kojetín
Bc. Jiří Stav
Městský úřad Kojetín
Ing. Hana Večeřová MSc. Městský úřad Kojetín
Ing. Miloš Psotka
Městský úřad Kojetín
Bc. Jana Nakládalová
Městský úřad Kojetín
Tomáš Studený
Městský úřad Kojetín
Ing. Petr Flora
Městský úřad Kojetín
Ing. Bohumil Ptáček
Městský úřad Kojetín
Eliška Izsová
Městský úřad Kojetín
Romana Mrázková
Městský úřad Kojetín
Jana Bosáková
Městský úřad Kojetín
Rudolf Drtina
Městský úřad Kojetín
Mgr. Ivana Krčmařová
MŠ Kojetín
Markéta Skřipcová
MŠ Kojetín
Mgr. Rudolf Pavlíček
ZŠ Kojetín
Mgr. Zdeněk Šípek
ZŠ Kojetín
Mgr. Olga Odehnalová
ZŠ Kojetín
Mgr. Miluše Štefanová
ZŠ Kojetín
Bc. Hana Svačinová
MěKS Kojetín
Bc. Jakub Šírek
MěKS Kojetín
Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín
Bc. Alena Vaculíková DiS
CSS Kojetín
Jana Hrušáková
MDD Kojetín
Bc. Eva Poláchová
MDD Kojetín
Mgr. Hana Rohová
Školní jídelna
Šárka Chytilová
Školní jídelna
Ing. Vlastimil Psotka
Technis Kojetín spol. s.r.o.
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Luděk Nakládal
Technis Kojetín spol. s.r.o.
Marek Štětkář
Technis Kojetín spol. s.r.o.,
pověřuje
zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína v návaznosti na odborné znalosti a
znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení ze seznamu členů jmenovaných radou
města.
38.Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů R M
38/A. Zápisy z komisí rady města
Usn.č.
R 1142/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 06.02.2017,
- zápis z jednání Komise školství RM, ze dne 16.02.2017,
- zápis z jednání Komise pro poskytování peněžitých dotací RM, ze dne 22.02.2017.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 22. března 2017.
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