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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 10820/2020 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 40. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 30. září 2020, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na 

Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/525) 
 
Usn. č. R 961/09-20  
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Rady města Kojetína k 30.09.2020. 
 
3. Termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2021 
(tisk R/533) 
 
Usn. č. R 962/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2021: 
leden  16.01.2021 
únor  20.02.2021 
březen  20.03.2021 
duben  24.04.2021 
květen  22.05.2021 
červen  19.06.2021  
červenec 24.07.2021 
srpen  28.08.2021 
září  18.09.2021 
říjen  23.10.2021 
listopad 27.11.2021 
prosinec 11.12.2021 
doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hod. 
 
termíny konání vítání občánků: 
leden  16.01.2021 
březen  20.03.2021 
květen  22.05.2021 
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červenec 24.07.2021 
září  18.09.2021 
listopad 27.11.2021 
 
4. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací 

Města Kojetína  
(tisk R/526) 
 
Usn. č. R 963/09-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací Města 
Kojetína za rok 2019. 
 
5. Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku ZŠ Svatopluka Čecha 
(tisk R/527) 
 
Usn. č. R 964/09-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s pořízením majetku nad rámec schváleného rozpočtu Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, p. o., ve výši 27 000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/527. 
 
6. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/528) 
 
Usn. č. R 965/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p. o., na rok 2020, dle důvodové zprávy tisku 
R/528. 
 
7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/2020 
(tisk R/529) 
 
Usn. č. R 966/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 17/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/529, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  98,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši           128,00 tis. Kč 
- financování ve výši  30,00 tis. Kč 
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8. Návrh nového ceníku za pronájem hrobových míst 
(tisk R/530) 
 
Usn. č. R 967/09-20 
Rada města po projednání 
stanovuje  
s účinností od 01.10.2020 ceny za nájem hrobových míst na pohřebištích v Kojetíně a 
Kovalovicích takto: 

a) hroby, hrobky, urnová místa – 80 Kč/m²/rok, v tom: 
A) nájem pozemku pro hrobové místo 8 Kč/m²/rok  
B) služby spojené s nájmem 72 Kč/m²/rok  

b) kolumbárium – 288 Kč/ks/rok, v tom: 
A) nájem schránky v kolumbáriu (bez čelní desky) 202 Kč/ks/rok 
B) služby spojené s nájmem 86 Kč/ks/rok 

Smlouvy o nájmu hrobových míst se uzavírají zpravidla na dobu 20 let (pro hroby a hrobky) a 
na 10 let pro urnové místo, minimální délka nájmu nesmí být kratší, než je stanovená tlecí 
doba. Maximální doba nájmu je stanovena na 40 let. 
Ceník platný od 01.10.2020 nahrazuje ceník ze dne 01.04.2002, schválený usn. R1112/03-02. 
 
9. Nakládání s majetkem města – pronájmy  
(tisk R/531 a tisk R/531A) 
 
Usn. č. R 968/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění činností a služeb spojených s údržbou 
nemovitostí ve vlastnictví Města Kojetín a výkonu dalších práv a povinností ze dne 18.12.2017, 
ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 
Kojetín, IČ:64608727, jako poskytovatelem, kterým dojde k zúžení počtu předmětných 
nemovitostí uvedených v příloze č. 1 smlouvy – specifikace předmětných nemovitostí, dle 
přílohy č. 1 tisku R/531; 
 
Usn. č. R 969/09-20 
Rada města po projednání 
neschvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4427/1, trvalý travní porost, o výměře cca 
15,6 m2, a části pozemku parc. č. 5692/2, ostatní plocha, o výměře cca 2,4 m2, na ulici Stružní, 
v k.ú. Kojetín, to vše zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov; 
 
Usn. č. R 970/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5767/3, ostatní plocha, o výměře cca    
29,46 m2, a části pozemku parc. č. 5767/5, ostatní plocha, o výměře cca 50,54 m2, na ulici 
Přerovská a Podvalí, v k.ú. Kojetín, to vše zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. PK…, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 12,00 Kč/m2/rok, za účelem využití jako oddechová zóna 
u rodinnému domu;   
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Usn. č. R 971/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – 
Město, ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 01.09.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a JT…, jako nájemcem, dohodou k 30.09.2020; 
 
Usn. č. R 972/09-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s prominutím dlužného nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu 6. 
května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci JT…, ve výši 3 387 Kč, a s prominutím 
povinnosti nájemce hradit zálohy na služby spojené s nájmem prostor sloužících k podnikání, 
to vše za období od 01.09.2020 do 30.09.2020. Náklady na služby spojené s užíváním prostor 
sloužících k podnikání budou nájemci zúčtovány ve vyúčtování nákladů na služby za rok 2020 
v souladu se Smlouvou o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 01.09.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, a 
předloží 
k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 12/2020; 
 
Usn. č. R 973/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 38, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a 54, o celkové 
výměře cca 71,55 m2, v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského vybavení, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 6. května, 
to vše v k.ú. Kojetín, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného minimálně 
568,03 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, v případě zájemce, který je plátcem 
DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění;  
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/532) 
 
Usn. č. R 974/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prominutí dlužného nájemného za pronájem bytu č. 2, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I – 
Město, nájemcům MM a IM…, ve výši 2 539 Kč a prominutí povinnosti nájemce bytu hradit 
zálohy na služby spojené s nájmem bytu za období od 01.08.2020 do 16.09.2020. Náklady na 
služby spojené s užíváním bytu budou nájemci zúčtovány ve vyúčtování nákladů na služby za 
rok 2020 v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu ze dne 09.03.2011, ve znění pozdějších 
dodatků a změn; 
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11. Závěrečné hodnocení akce Rozvoj kulturního dědictví regionu Haná – Kojetínské 
hody 2020  

(tisk R/534) 
 
Usn. č. R 975/09-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
závěrečné hodnocení akce Rozvoj kulturního dědictví regionu Haná – Kojetínské hody 2020 
 
 
12. Výběr dodavatele a uzavření Smlouvy o dodávce k akci „Pořízení IT vybavení pro 

zajištění distanční výuky ve škole“ – dodávka IT vybavení 
(tisk R/535) 
 
Usn. č. R 976/09-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
- výběr dodavatele Aitelogic s. r. o., Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž, IČ: 24214175, na 

dodávku IT vybavení pro zajištění distanční výuky ve škole, který byl doporučen hodnotící 
komisí, na základě výsledku posouzení výběrového řízení a hodnocení došlých nabídek, 
které se konalo 23.09.2020 od 14 hod. v ředitelně školy. 

- uzavření smlouvy o dodávce vybavení v rámci akce „Pořízení IT vybavení pro zajištění 
distanční výuky ve škole“, mezi objednavatelem Základní školou Kojetín, náměstí Míru 
83, 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 61985571, zastoupeným Mgr. Rudolfem 
Pavlíčkem – ředitelem školy a dodavatelem Aitelogic s. r. o., Kojetínská 3881, 767 01 
Kroměříž, IČ: 24214175, za nabídkovou cenu 465 662,00 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 
13. Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku nad rámec schváleného rozpočtu 

Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o. 
(tisk R/536) 
 
Usn. č. R 977/09-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s pořízením majetku nad rámec schváleného rozpočtu Centrem sociálních služeb Kojetín, 
příspěvkovou organizací, IČO 75123215 se sídlem Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín, ve výši 
66.550 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/536 
 
Usn. č. R 978/09-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s použitím fondu investic Centra sociálních služeb Kojetín, p. o., k financování pořízení 
dlouhodobého majetku (webových stránek organizace) ve výši 66.550 Kč, dle důvodové 
zprávy a tisku R/536 
 
Usn. č. R 979/09-20 
Rada města po projednání 
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souhlasí 
s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 2.280 Kč od firmy Pro CleanLife, s.r.o.., IČO 
04303342, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Centrem sociálních služeb Kojetín, 
příspěvkovou organizací, IČO 75123215 se sídlem Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín 
 
14. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
14/A Žádost Školní jídelny Kojetín, p. o., o poskytnutí investičního příspěvku  
 
Usn. č. R 980/09-20 
Rada města po projednání 
nesouhlasí 
s poskytnutím investičního příspěvku pro Školní jídelnu Kojetín, p. o., ve výši 50 tis. Kč na 
pořízení nového výdejního terminálu. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla: Lucie Grufíková 
V Kojetíně 30. září 2020 


