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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 11799/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 44. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 10. listopadu 2020, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Prodej pozemků pro dopravní napojení průmyslové zóny Kojetín 
(tisk R/554) 
 
Usn. č. R 1008/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 01.07.2019 schválené 
usnesením zastupitelstva města č.Z103/06-19, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „Budoucím prodávajícím“ a společností Accolade, s.r.o., se 
sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako „Budoucím kupujícím“, 
jehož předmětem je dohoda smluvních stran na podmínkách uzavření kupní smlouvy o 
převodu vlastnického práva k pozemkům p.č. 1302, o výměře 2.769 m2 , p.č. 1331, o výměře 
279 m2 , p.č. 5732/1, o výměře 426 m2 , p.č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 , p.č. 7011, o výměře 
2.159 m2 , p.č. 7074, o výměře 865 m2 , p.č. 7075, o výměře 905 m2 , p.č. 7083, o výměře 924 
m2 , p.č. 7206, o výměře 906 m2 , p.č. 7207, o výměře 954 m2 , p.č. st. 1089, o výměře 720 m2, 
jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt k bydlení, p.č. st. 1090, o výměře 562 m2, jehož 
součástí je stavba s č.p. 817, objekt k bydlení, p.č. st. 1091, o výměře 666 m2, jehož součástí 
je stavba s č.p. 816, objekt k bydlení, p.č. st. 1092, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba 
s č.p. 815, objekt k bydlení („pozemky Červené domky“), vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, které 
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
 
Usn. č. R 1009/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 1302, o výměře 2.769 m2 , p.č. 1331, o 
výměře 279 m2 , p.č. 5732/1, o výměře 426 m2 , p.č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 , p.č. 7011, o 
výměře 2.159 m2 , p.č. 7074, o výměře 865 m2 , p.č. 7075, o výměře 905 m2 , p.č. 7083, o 
výměře 924 m2 , p.č. 7206, o výměře 906 m2 , p.č. 7207, o výměře 954 m2 , p.č. st. 1089, o 
výměře 720 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt k bydlení, p.č. st. 1090, o výměře 
562 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 817, objekt k bydlení, p.č. st. 1091, o výměře 666 m2, 
jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt k bydlení, p.č. st. 1092, o výměře 230 m2, jehož 
součástí je stavba s č.p. 815, objekt k bydlení („pozemky Červené domky“), vše v k.ú. Kojetín, 
obec Kojetín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „prodávajícího“ do vlastnictví 
společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 
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07398573 jako „kupujícího“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.720.886,- Kč + DPH, ve znění 
dle přílohy tisku R/554, 
doporučuje 
pověřit starostu města Kojetína Ing. Leoše Ptáčka uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „prodávajícím“ a společnosti 
Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako 
„kupujícím“, ve znění dle přílohy tisku R/554, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 11/2020. 
 
Usn. č. R 1010/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s prodejem částí pozemků p.č. 1290/17 orná půda o výměře cca 300m2, p.č. 1332/3 ostatní 
plocha o výměře cca 200m2, p.č. 1332/2 trvalý travní porost o výměře cca 100m2,p.č. 5675/1 
ostatní plocha o výměře cca 200m2, p.č. 1333/10 ostatní plocha o výměře cca 250m2, p.č. 
1333/8 ostatní plocha o výměře cca 500m2, p.č. 6582/54 orná půda o výměře cca 90m2, p.č. 
6582/53 orná půda o výměře cca 40m2, p.č. 5671/4 ostatní plocha o výměře cca 900m2, p.č. 
5260/74 orná půda o výměře cca 250m2, („pozemky pro kruhové objezdy“), které budou 
upřesněny po zpracování geometrického plánu, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucího prodávajícího“ do vlastnictví společnosti 
Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČ 07398573 jako „budoucího kupujícího“, za  kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 + DPH, a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím a dále za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě k tisku R/554, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 11/2020. 
 
Usn. č. R 1011/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene, ze dne 12.05.2011 schválené 
usnesením R227/04-11, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako „Povinným“ a společností SOLAR 6 s.r.o., se sídlem se sídlem Pobřežní 620/3, 
Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 28896246, jako „Oprávněným“, kterým se s účinností ode dne 
uzavření dodatku ruší znění čl. V odst.5, ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
Usn. č. R 1012/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvě o právu 
provést stavbu, ze dne 21.10.2019 schválené usnesením R487/10-19, mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucím povinným“ a 
společností Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00, 
Praha 8, IČ 07398573, jako „Budoucím oprávněným“, kterým se upravuje znění čl. 3.1 SoSB, 
a to prodloužením lhůty z 31.12.2021 na 31.12.2023. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
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2. Financování projektu Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové 
vzdělávání – DDM Kojetín, p.o.  

(tisk R/555) 
 
Usn. č. R 1013/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 1.800.000 Kč, za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce, 
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, která bude vrácena do rozpočtu 
zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 30. 11. 2021, 
předloží 
návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 10.11.2020. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/2020 
(tisk R/556) 
 
Usn. č. R 1014/11-20  
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 19/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/556, kterým se: 
- navyšují příjmy o částku 1 450,00 tis. Kč 
- navyšují výdaje o částku 1 017,00 tis. Kč 
- snižuje financování o částku - 433,00 tis. Kč, 
předloží 
rozpočtové opatření č. 19/2020 k projednání a ke schválení ZM dne 10.11.2020. 
 
4. Hospodaření Školní jídelny Kojetín, p.o., v roce 2020 
(tisk R/557) 
 
Usn. č. R 1015/11-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci ředitelky Školní jídelny Kojetín, p. o., o ztrátovém výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace za I.-III. Q. r. 2020 a dopadech mimořádných opatření v důsledku pandemie 
Covid_19 na hospodaření Školní jídelny Kojetín, p. o., 
ukládá 
Školní jídelně Kojetín, p. o., nadále zabezpečovat stravovací služby v rámci hlavní činnosti 
v požadovaném rozsahu, o způsobu úhrady ztráty v hlavní činnosti rozhodne zřizovatel po 
ukončení celoročního hospodaření příspěvkové organizace, 
ukládá 
Školní jídelně Kojetín, p. o., učinit úsporná opatření k minimalizaci ztrát a informovat 
zřizovatele o přijatých opatřeních, předložit zřizovateli návrh na řešení ztráty z doplňkové 
činnosti, zřizovatel s ohledem na situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními v důsledku 
pandemie Covid_19 připouští vyrovnání ztráty z doplňkové činnosti v dalším účetním období, 
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schvaluje 
mimořádný příspěvek na provoz na rok 2020 Školní jídelně Kojetín, p. o., ve výši 204.000 Kč 
z důvodu nutnosti zajistit financování provozu stravovacích služeb v rámci hlavní činnosti 
příspěvkové organizace, 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 20/2020 dle důvodové zprávy tisku R/557 a R/568, kterým se: 
- navyšují výdaje o částku  269,00 tis. Kč 
- navyšuje financování o částku 269,00 tis. Kč 
 
5. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/558) 
 
Usn. č. R 1016/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 14.08.2013, 
ve znění pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a RBP, zdravotní pojišťovnou, Michálkovická 967/108, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ:47673036, jako nájemcem, kterým dojde k vypuštění 
odst. 1b) v Čl. V., Úhrada za nájem a služby poskytované v souvislosti s užíváním nebytových 
prostor, z uzavřených smluv, z důvodu ukončení užívání telefonní linky v rámci ústředny 
nacházející se v předmětné budově, s účinností od 01.01.2021.    
 
6. Bytové záležitosti 
(tisk R/559) 
 
Usn. č. R 1017/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci SZ…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 3 měsíce a za podmínky uhrazení finančních závazků nájemce a osob 
spolubydlících vůči Městu Kojetín a nájemného a záloh na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu na měsíc 11/2020 v termínu do 30.11.2020, ostatní podmínky nájmu včetně 
výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 1018/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 18, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. EW…, 
2. SH…, 
3. AB…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 35,98 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína. 
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7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/560) 
 
Usn. č. R 1019/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s koupí pozemků p.č. 4415/1 lesní pozemek o výměře 6.461m2, p.č. 4415/2 vodní plocha-
zamokřená plocha o výměře 8.797m2, p.č. 4415/3 lesní pozemek o výměře 2.320m2 a p.č. 
4415/4 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 1.400m2, ve vlastnictví DK…, vše se 
nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 4976, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za dohodnutou kupní cenu 
700.000,-Kč, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 11/2020. 
 
Usn. č. R 1020/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016905/VB1 mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Povinná“ a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená 
společností ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest č. 79, IČO: 25531735, jako strana „Oprávněná“. 
Pozemek p.č. 5759/1, který se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 
NN a pilíře NN na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 1021/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016832/VB1 mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Povinná“ a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená 
společností ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest č. 79, IČO: 25531735, jako strana „Oprávněná“. 
Pozemek p.č. st. 439/5, který se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 
NN a pilíře NN a uzemnění na dobu neurčitou. 
 
8. Informace o hospodaření města za 01-10/2020 
(tisk R/567) 
 
Usn. č. R 1022/11-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o finanční situaci a plnění rozpočtu města za 1-10/2020, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/567, 
bere na vědomí 
informaci o hospodaření příspěvkových organizací za III/Q 2020. 
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9.  Navýšení příspěvků na provoz Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o. 
(tisk R/568) 
 
Usn. č. R 1023/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, p. o., o částku 65 000 Kč na krytí nákladů na revize, vizuální a bezpečnostní prohlídky 
dětského hřiště Jih a plat správce dětského hřiště Jih, dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy 
tisku R/568, 
schvaluje 
navýšení dílčího závazného ukazatele Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
p. o., o částku 42 000 Kč – mzdové náklady správce dětského hřiště Jih hrazené z provozního 
příspěvku od zřizovatele (účtová skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitelky a 
důvodové zprávy tisku R/568. 
 
10.  Změny a doplňky povodňového plánu 
(tisk R/561) 
 
Usn. č. R 1024/11-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s provedením změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust. § 78 zák. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), 
odvolává 
Ing. Barboru Pilich Harabinovou, členku povodňové komise RM Kojetín, 
jmenuje 
Ing. Martina Jurečku, 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 
 
11.  Rozhodnutí o vyloučení účastníků výběrového řízení v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele stavby „Demolice areálu SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“ 
(tisk R/562) 
 
Usn. č. R 1025/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyloučení účastníka žádosti č. 1 zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Demolice areálu 
SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“ společnost DEMSTAV group, s.r.o., IČO: 27844935, 
se sídlem Tř.1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, z účasti v zadávacím řízení, a to 
z důvodu nesplnění podmínky účasti v zadávacím řízení, 
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schvaluje   
vyloučení účastníka žádosti č. 4  zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Demolice areálu 
SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“ společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 
společnost, IČO: 46347542, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno – Řečkovice, SETRA  
spol. s.r.o., IČO: 00220159, se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, AZBESTOP a.s., IČO: 
02530562, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z účasti v zadávacím 
řízení, a to z důvodu nesplnění podmínky účasti v zadávacím řízení, 
schvaluje  
odeslání výzvy pro podání nabídek na realizaci stavby „Demolice areálu SOU stavební, 
Křenovská 676, Kojetín“, a to účastníkům zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Demolice 
areálu SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“, kteří splnili podmínky účasti v zadávacím 
řízení.  
 
12.  Smlouva o dílo TECHNIS spol. s r.o. – dodávka a montáž sestavy kolumbária na 

hřbitově v Kojetíně 
(tisk R/563) 
 
Usn. č. R 1026/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k akci „dodávka a montáž sestavy kolumbária na hřbitově v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za 
nabídkovou cenu 151 552,88 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
13. Zplnomocnění společnosti BAUMAS projekt spol. s r.o. Kroměříž k inženýrské 

činnosti v rámci realizace projektové dokumentace „Přeložka vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 4431/1 Kojetín“ 

(tisk R/564) 
 
Usn. č. R 1027/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
Zplnomocnění společnosti BAUMAS projekt, spol. s.r.o, Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, 
jmenovitě Ing. Pavla Olšovského, za účelem zajištění vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a organizací k uvedeným řízením a následného pravomocného povolení stavby, 
vztahující se na všechny písemné a ústní úkony, včetně přejímání písemností, a to v rámci 
realizace projektové dokumentace „Přeložka vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4431/1, 
Kojetín“. 
 
14.  Uzavření Příkazní smlouvy na administraci a zplnomocnění k akci „Jímání 

dešťových vod a napojení závlahy areálu sokolovny, areálu koupaliště a 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín“ 

(tisk R/565) 
 
Usn. č. R 1028/11-20 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy k investiční akci „Jímání dešťových vod a napojení závlahy areálu 
Sokolovny, areálu koupaliště a Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně“, jejímž 
předmětem je administrace projektu včetně monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti 
projektu. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a příkazníkem, společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem ulice 
Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, Přerov – Město, IČ 29453968, zastoupenou Ing. Pavlem 
Malendou, jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou 150 000 Kč bez DPH, 
schvaluje 
zplnomocnění M&B eProjekce s.r.o., se sídlem ulice Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, Přerov 
– Město, IČ 29453968, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Pavla Malendu a jednatelku 
společnosti Ing. Julii Nádvorníkovou, k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími 
s administrací žádosti o dotaci v rámci investiční akce „Jímání dešťových vod a napojení 
závlahy areálu Sokolovny, areálu koupaliště a Vzdělávacího a informačního centra 
v Kojetíně“. 
 
15.  Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zplnomocnění 

k akci „Jímání dešťových vod a napojení závlahy areálu sokolovny, areálu 
koupaliště a Vzdělávacího a informačního centra Kojetín“ 

(tisk R/566) 
 
Usn. č. R 1029/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci „Jímání 
dešťových vod a napojení závlahy areálu Sokolovny, areálu koupaliště a Vzdělávacího a 
informačního centra v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem BAUMAS projekt spol. s r.o., IČ: 
07657072, se sídlem Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, za nabídkovou cenu 176 000 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti BAUMAS projekt, spol. s.r.o, Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, 
jmenovitě Ing. Pavla Olšovského, za účelem zajištění vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a organizací k příslušným řízením a následného pravomocného povolení staveb 
stavebním úřadem, vztahující se na všechny písemné a ústní úkony, včetně přejímání 
písemností v rámci realizace projektové dokumentace „Jímání dešťových vod a napojení 
závlahy areálu Sokolovny, areálu koupaliště a Vzdělávacího a informačního centra 
v Kojetíně“. 
 
16. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
16/A. Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. R 1030/11-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení majetku DHM – účet 022, inv. č. 71920159, kopírka Sharp M155, dle návrhu Hlavní 
inventarizační komise, ze dne 13.10.2020.  
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Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 11. listopadu 2020 


