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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 13299/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 46. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 15. prosince 2020, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Kojetín 
(tisk R/589) 
 
Usn. č. R 1066/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 100 000,- Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, za účelem koupě pozemku p. č. 1866/1 k. ú. Kojetín, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 
Kojetínem, se sídlem Masarykovo nám.20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „poskytovatelem“ a 
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 
752 01, IČ 60781980 jako „příjemcem“. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na dobu 
do 31.01.2023, 
předloží 
návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, k projednání a ke 
schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 15.12.2020. 
 
2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/2020 
(tisk R/590 a R/590A) 
 
Usn. č. R 1067/12-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 22/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/590, kterým se 
zvyšují/snižují: 
- příjmy o částku     6 298,30 tis. Kč 
- výdaje o částku    -2 046,35 tis. Kč 
- financování o částku  - 8 344,65 tis. Kč 
předloží 
rozpočtové opatření č. 22/2020 k projednání a ke schválení ZM dne 15.12.2020, 
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souhlasí 
s pověřením vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 
2020, kterým by byly provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby 
nedošlo k překročení jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a 
navrhuje o provedeném rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i 
zastupitelstvo na jejich zasedání v lednu 2021. 
 
Usn. č. R 1068/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 23/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/590A, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  2,80 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  2,80 tis. Kč 

 
3. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 
(tisk R/591) 
 
Usn. č. R 1069/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/591, 
schvaluje 
plány oprav a investic k čerpání finančních prostředků z investičního fondu na rok 2021 a 
k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na rok 2021 dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/591. 
 
4. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/592) 
 
Usn. č. R 1070/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900108714_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako „oprávněný“ a KV…, jako 
„investor“. Pozemek p.č. 706/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, který se nachází 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen právem 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení, a to na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 1071/12-20 
Rada města po projednání 
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schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900108741_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako „oprávněný“ a JS…, jako 
„investor“. Pozemek p.č. 5748/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, který se nachází 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen právem 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení, a to na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 1072/12-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/592A) 
 
Usn. č. R 1073/12-20  
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
6.  Nakládání s majetkem města 
(tisk R/592B) 
 
Usn. č. R 1074/12-20  
Rada města po projednání  
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8007405/SOBSVB-007 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 IV-Podmokly, zastoupená společností SIGNALBAU, a.s. se sídlem 
Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky p.č. 5747/1, 
5748/1, 1332/4, 1332/3 a 1332/2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy - 2x zemní kabelového 
vedení VN a 2x trubka pro zemní optický kabel. 
 
7. Smlouva o obstarávání správy a provozu veřejných pohřebišť Kojetín a Kovalovice 
(tisk R/597) 
 
Usn. č. R 1075/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
s účinností od 01.01.2021 uzavření Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejných 
pohřebišť Kojetín I-Město a Kojetín III-Kovalovice u Kojetína mezi Městem Kojetín I-Město, 
Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín IČ:00301370 a Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých 
hrdinů 638, 75201 Kojetín IČ: 64608727,  
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schvaluje  
za výkon činností spojených se správou veřejných pohřebišť pevně stanovenou úplatu 
uvedenou ve smlouvě ve výši 10.050,-Kč/měsíčně bez DPH, což činí 120.600,- Kč/rok bez 
DPH, dle přílohy tisku R/597, schvaluje nový ceník prací a služeb dle přílohy tisku R/597 a 
schvaluje plnou moc dle přílohy tisku R/597. 
 
8. Bytové záležitosti 
(tisk R/601) 
 
Usn. č. R 1076/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 1/1, vel. 1+0, v DPS na ul. 6.května 1160, Kojetín, Kojetín I-
Město, dohodou mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín jako 
pronajímatelem a nájemcem SD…, k datu 31.12.2020. 
 
9. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetín 
(tisk R/594) 
 
Usn. č. R 1077/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 
10.  Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2019/2020 
(tisk R/593) 
 
Usn. č. R 1078/12-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín Svat. Čecha 
586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2019/2020; zprávu předloží k projednání ZM 
Kojetín. 
 
11. Plány činnosti komisí Rady města Kojetína na rok 2021 
(tisk R/595) 
 
Usn. č. R 1079/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
plány činnosti 
- Komise školství RM 
- Komise životního prostředí a zemědělství RM 
na rok 2021. 
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12.   Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok 2021 
(tisk R/596) 
 
Usn. č. R 1080/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2021, 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit návrh termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva 
města Kojetína na rok 2021. 
 
13.  Smlouva a dodatek smlouvy s VERA, spol. s r.o. 
(tisk R/599) 
 
Usn. č. R 1081/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o technické podpoře sw produktu ORACLE, SWO/20/23 mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem 
VERA, spol. s r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. 
Jiřím Matouškem, za 60 210 Kč bez DPH ročně, 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře 
provozu Programového vybavení VERA Radnice, číslo SWRp/13/65, mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem 
VERA, spol. s r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. 
Jiřím Matouškem, za 86 615 Kč bez DPH ročně. 
 
14. Souhlas s podáním žádosti a realizací projektu investiční akce „Místní komunikace 

ve městě Kojetíně“ 
(tisk R/598) 
 
Usn. č. R 1082/12-20 
Rada města po projednání 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání 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“, 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investiční akce s názvem „Místní komunikace 
ve městě Kojetín“ na opravu místní komunikace na Tržním náměstí a místní komunikací na 
ulici Blanská v Kojetíně.  
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15.   Souhlas s podáním žádosti a realizací projektu investiční akce „Demolice objektů 
v majetku Města Kojetína č.p. 102, 107, 108 a 447“ 

(tisk R/600) 
 
Usn. č. R 1083/12-20 
Rada města po projednání 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání 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, 107, 108 
a 447“, 
doporučuje 

Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investiční akce s názvem „Demolice objektů 
v majetku Města Kojetín – čp. 102, 107, 108 a 447“. 
 
16.  Koncepce strategického rozvoje města Kojetína  
(tisk R/602) 
 
Usn. č. R 1084/12-20 
Rada města po projednání 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Kojetína schválit Koncepci strategického rozvoje města Kojetín na 
období 2020-2025. 
 
17.  Zplnomocnění k zastoupení v rámci vyřízení povolení stanovení DZ 
(tisk R/603) 
 
Usn. č. R 1085/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., se sídlem Pavelkova 
222/2, 779 00 Bystrovany, IČ: 27848116, jmenovitě pana Karla Svobody, jednatele, 
k provádění všech nezbytných úkonů v rámci vyřízení povolení ve věci stanovení dopravního 
značení v rámci doplnění dopravního řešení na území města Kojetín.  
 
18.  Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení územního plánu Kojetína 
(tisk R/604) 
 
Usn. č. R 1086/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 02.06.2010 smlouvu o dílo č. 138/2010, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012 a dodatku č. 2 ze dne 29.08.2013, jehož předmětem je 
rozšíření předmětu plnění včetně změny termínu realizace a navýšení smluvní ceny o 60 000 
Kč bez DPH. Dodatek smlouvy je uzavírán mezi objednatelem 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 Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00562963, zastoupenou Ing. Arch. Helenou 
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Salvetovou, jednatelkou.  Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 
 
19.   Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
20/A. Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. R 1087/12-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
vyřazení stavby, budovy – účet 021, inv. č. 739000066, budovy na pozemku 4423/1 a inv. č. 
739000067, budovy na pozemku 4423/2, v ulici Stružní v k.ú. Kojetín, dle návrhu Hlavní 
inventarizační komise, že ze dne 15.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Leoš Ptáček v.r. 
starosta člen rady města    
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 16. prosince 2020 


