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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 12924/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 45. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 2. prosince 2020, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Uzavření příkazní smlouvy na administraci a zplnomocnění k akci „Místní 

komunikace ve městě Kojetín“ 
(tisk R/585) 
 
Usn. č. R 1031/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-20-746 na akci “Místní komunikace ve městě Kojetín“, 
uzavírána mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing.  Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a společností RPA Dotace s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň, 
korespondenční adresa Starobrněnská 20, 602 00 Brno – střed, IČ: 01399357 zastoupenou 
Ing. Petrem Hladkým, jednatelem společnosti za nabídkovou cenu 195 000Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti RPA Dotace s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, 628 00 Brno – 
Líšeň, IČ: 01399357, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Petra Hladkého k věcem spojených 
s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací žádosti o dotaci v rámci investiční akce 
„Místní komunikace ve městě Kojetín“, 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj „DT 
117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací“ v rámci akce “Místní komunikace ve 
městě Kojetín“. 
 
2. Uzavření příkazní smlouvy na administraci a zplnomocnění k akci „Demolice objektů 

č.p. 102, 447, 107 a 108 v majetku Města Kojetína“ 
(tisk R/586) 
 
Usn. č. R 1032/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Demolice objektů v majetku Města Kojetín – čp. 
102, 447, 107 a 108“, jejímž předmětem je administrace jednotlivých demolic včetně 
zpracování dokumentů pro získání dotace a monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti 
projektu. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
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náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a příkazníkem, společností RPA Dotace s.r.o, se sídlem se sídlem 
Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň, korespondenční adresa Starobrněnská 20, 602 00 
Brno – střed, IČ: 01399357, zastoupenou Ing. Petrem Hladkým, jednatelem společnosti, 
s nabídkovou cenou 195 000 Kč bez DPH, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti RPA Dotace s.r.o, se sídlem ulice Starobrněnská 20, 602 00 Brno-
střed, IČ 01399357, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Petra Hladkého, k věcem spojených 
s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací žádosti o dotaci v rámci investiční akce 
„Demolice objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 447, 107 a 108“, 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj 
„Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 1/2021/117D081“ v rámci akce „Demolice 
objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 447, 107 a 108“. 
 
3. Dodatky smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
(tisk R/588) 
 
Usn. č. R 1033/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatků 
- DODATEK č.13 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, 
- DODATEK č.10 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů 

a smlouvy o výpůjčce, 
- DODATEK č. 3 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, 

jejichž předmětem je změna ceníku služeb mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou 
města a TECHNIS Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, 
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti. 
 
4. Finanční záležitosti Základní školy Svatopluka Čecha 586, Kojetín, p.o. 
(tisk R/573) 
 
Usn. č. R 1034/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s bezúplatným převodem movitého majetku do vlastnictví Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, p. o., IČ 61985589 se sídlem Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín, v celkové 
hodnotě 149 919 Kč od Společnosti pro kvalitu školy, z. s., IČ 69610606, se sídlem Šamanova 
8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle žádosti ředitele a důvodové zprávy tisku R/573. 
 
Usn. č. R 1035/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
snížení dílčího závazného ukazatele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., o 
částku 62.000 Kč – zákonné sociální náklady hrazené z provozního příspěvku od zřizovatele 
(účtová skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitele a důvodové zprávy tisku R/573. 
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Usn. č. R 1036/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se zapojením Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., do projektu Olomouckého 
kraje „Obědy do škol v Olomouckém kraji“ financovaného z Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 21/2020 
(tisk R/571) 
 
Usn. č. R 1037/12-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 21/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/571, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 
- nové příjmy ve výši  241,11 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  241,11 tis. Kč 
 
6. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kojetín, p.o. 
(tisk R/572) 
 
Usn. č. R 1038/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s použitím fondu investic Mateřské školy Kojetín, p. o., k navýšení peněžních prostředků 
určených na financování údržby a opravy majetku, dle důvodové zprávy tisku R/572. 
 
7. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2021 
(tisk R/574) 
 
Usn. č. R 1039/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2021 dle přílohy č. 1 tisku R/574, který zahrnuje: 
- příjmy ve výši   142 452,89 tis. Kč 
- výdaje ve výši   137 281,64 tis. Kč 
- financování ve výši     -5 171,25 tis. Kč 
souhlasí 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2025 dle přílohy č. 2 tisku R/574, 
předloží 
zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2021 
včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2025 na jeho zasedání dne 
15. prosince 2020, 
navrhuje    
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2021 změny schváleného 
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rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 
navrhuje      
stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  
- POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, přijaté 

transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a udržování dle přílohy 
č.1 

- PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové příjmy a 
veškeré výdaje (vyjma položky 5171), dle přílohy č.1, 

navrhuje     
stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021 dle 
přílohy č. 3 tisku R/574 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p. o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2021, 
navrhuje 
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2021 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 do výše 500 tis. Kč, 
navrhuje 
svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2021 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. 
 
Usn. č. R 1040/12-20 
Rada města po projednání 
ukládá 
řediteli Základní školy Svatopluka Čecha 586, Kojetín, v souvislosti s úspornými opatřeními 
předložit zřizovateli k projednání upravený návrh rozpočtu na rok 2021, tak aby náklady na 
energie účet 502 - spotřeba energií/zřizovatel byly sníženy o 100 tis. Kč a náklady na opravy 
ve výši 113 tis. Kč byly financování z fondu investic příspěvkové organizace, v termínu do 
07.12.2020. 
 
8. Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(tisk R/575) 
 
Usn. č. R 1041/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 
navrhuje stanovit sazbu místního poplatku pro rok 2021 v celkové výši 790 Kč a navrhuje 
změnu splatnosti místního poplatku do 30.06., 
předloží 
Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k projednání 
zastupitelstvu města 15.12.2020. 
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9.   Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/582 a R/582A) 
 
Usn. č. R 1042/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí, 
že ke zveřejněnému 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 na ulici 6. května, 
Kojetín, Kojetín I-Město, po nájemci JT …, neobdrželo Město Kojetín žádné nabídky 
k pronájmu.   
 
Usn. č. R 1043/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č.5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci bytu č. C4 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 539 Kč 
+ DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na parkovacím místě a 794 Kč 
+ DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě, motorové 
vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 1044/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu nebytových prostor z Nájemní smlouvy ze dne 01.01.2015 uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a FV …, jako 
nájemcem, dohodou k 02.12.2020. 
 
Usn. č. R 1045/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 4-2011, na poskytování úklidových služeb v budově 
Radnice, ze dne 08.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. 
s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým dojde ke změně 
výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/582A. 
 
Usn. č. R 1046/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1-2013, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor budovy Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 2 tisku R/582A. 
 
Usn. č. R 1047/12-20 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2-2013, na poskytování úklidových služeb 
nájemních ploch v budově Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 3 tisku R/582A. 
 
Usn. č. R 1048/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 4-2012, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor domů DPS, ze dne 09.02.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 4 tisku R/582A.  
 
10.  Bytové záležitosti 
(tisk R/583) 
 
Usn. č. R 1049/12-20 
Rada města po projednání 
neschvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 4+1, na ulici Kroměřížská 108, Kojetín, Kojetín I – 
Město dle žádosti nájemců JEK …, z důvodu připravované demolice objektu. 
 
Usn. č. R 1050/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 19, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci LA …, za podmínky nájmu na 
dobu určitou 3 měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
11. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/584 a R/584A) 
 
Usn. č. R 1051/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21 Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 
IČ: 47674521 jako strana „oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 655, p.č. 
5741/1, p.č. 5741/4 a p.č. 7058/1 vše ostatní plocha, vše v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou kanalizace DN 300 v rámci akce 
„Kojetín – oprava kanalizace v ulici 6. května“ a to na dobu neurčitou.   
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Usn. č. R 1052/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. SOBS VB IV128019966/001 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, zastoupená společností ERMONTA 
s.r.o., se sídlem Břest č. 79, 768 23 Břest IČ: 25531735, jako strana „Budoucí oprávněná“. 
Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 5718/1 ostatní plocha, v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou Kojetín, Tvorovská, č.p. 848, smyčka, 
kNN, IV-12-8019966, zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN. 
 
Usn. č. R 1053/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a společností CETIN a.s. se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupena na základě plné 
moci společnosti Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka IČ: 
25788680, zastoupena na základě plné moci společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem 
Baarova 957/158, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320 jako strana „oprávněná“. Pozemky ve 
vlastnictví Města Kojetína p.č. st. 439/5 a p.č. 5749, vše v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny podzemním komunikačním vedením a zařízením 
veřejné komunikační sítě, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 1054/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a společností CETIN a.s. se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupena na základě plné 
moci společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka IČ: 
25788680, zastoupena na základě plné moci společnosti SITEL, spol. s r.o., se sídlem 
Baarova 957/158, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320 jako strana „oprávněná“. Pozemek ve 
vlastnictví Města Kojetína p.č. 656/1, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, bude dotčen podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné 
komunikační sítě, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 1055/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o postoupení, kterou Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
752 01, Kojetín, IČO: 00301370 jako „Převodce“ postupuje Nájemní smlouvu a smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, ze dne 02.03.2020, na Accolade, s.r.o. se sídlem 
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27851371. 
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12.   Souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu MěKS Kojetín 
(tisk R/587) 
 
Usn. č. R 1056/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s použitím fondu investic Městského kulturního střediska Kojetín, p. o., v částce 15 tis. Kč 
v souvislosti s pořízením obrazu „Hanačka-přadlena“ jako muzejní sbírky, dle důvodové 
zprávy tisku R/587. 
 
13.   Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/569) 
 
Usn. č. R 1057/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Rady města Kojetína k 02.12.2020. 
 
14.  Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/570) 
 
Usn. č. R 1058/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2020. 
 
15. Zápis do kroniky města Kojetína za rok 2019 
(tisk R/576) 
 
Usn. č. R 1059/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zápis do kroniky města Kojetína za rok 2019. 
  
16. Výjimka z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
(tisk R/577) 
 
Usn. č. R 1060/12-20 
Rada města po projednání 
povoluje  
pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín na celkový počet 19 dětí ve třídě, 
ukládá 
řediteli ZŠ zajištění stávající kvality vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví v přípravné třídě. 
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17.  Přerušení provozu MŠ Kojetín 
(tisk R/578) 
 
Usn. č. R 1061/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace v termínu od 23.12.2019 
do 01.01.2021. 
 
18.  Uzavření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 
(tisk R/579) 
 
Usn. č. R 1062/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, a to od 23.12.2020 do 03.01.2021. 
 
19.  Operační program na inkluzivní vzdělávání a další spolupráce s ASZ 
(tisk R/580) 
 
Usn. č. R 1063/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
- informaci o dosavadní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a CPKP při 

přípravě a podání žádosti v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Inkluzivní 
a kvalitní vzdělávání v územích se SVL 

- informaci o dotazníku zpracovaného pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souvislosti 
s poskytováním služeb Agenturou pro sociální začleňování 

- informaci o další možnosti spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, ale vzhledem 
k současnému vývoji zejména finanční situace města nepředpokládá její využití, 

neschvaluje 
podání žádosti v novém Operačním programu na inkluzivní vzdělávání v roce 2021. 
 
20.   Poskytnutí peněžitých odměn ředitelům příspěvkových organizací  
(tisk R/581) 
 
Usn. č. R 1064/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/581. 
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21. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
21/A. Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. R 1065/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
- vyřazení majetku DHM – účet 022, inv. č. 71920173, serveru Fujitsu Primergy, 
- vyřazení stavby, budovy – účet 021, inv. č. 739000033, zídky v ulici Dudíkova na p.č. 

603/2, 
dle návrhu Hlavní inventarizační komise, že ze dne 30.11.2020. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 9. prosince 2020 


