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   Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 479/2021 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 47. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 13. ledna 2021, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 

1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/605) 
 
Usn. č. R 1088/01-21 
Rada města po projednání 

schvaluje  
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 26.01.2021. 

 

2. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomoci starostovi města 
(tisk R/606) 
 
Usn. č. R 1089/01-21 
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných 
starostou města Ing. Leošem Ptáčkem, na základě svěření pravomocí usnesením R 553/11-
19, za období od 01.08.2020 do 31.12.2020. 

 

3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
(tisk R/607) 
 

Usn. č. R 1090/01-21 
Rada města po projednání 

schvaluje 
zřízeným příspěvkovým organizacím jejich účetní odpisové plány na rok 2021, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/607. 
 

4. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/608) 
 

Usn. č. R 1091/01-21 
Rada města po projednání 



   2/2 

schvaluje 
ukončení pachtu pozemku parc. č. 4414/7, ovocný sad, o výměře 16 739 m2, v k.ú. Kojetín, ze 
Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 30.12.1999, ve znění pozdějších dodatků, dohodou 
k 31.01.2021 uzavřenou mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako 
propachtovatelem a VP …, jako pachtýřem.  

 

Usn. č. R 1092/01-21 
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem parkovacího místa č.5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, AZ … a VO …, 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. 

 

5. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
(tisk R/609) 
 

Usn. č. R 1093/01-21  
Rada města po projednání  

bere na vědomí 
Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2020, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy tisku R/609. 

 

6.  Bytové záležitosti 
(tisk R/610) 
 
Usn. č. R 1094/01-21  
Rada města po projednání  

schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 8, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, 
Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 06.05.2014, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem a EP …, jako nájemcem, dohodou k 29.01.2021. 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta města    
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 14. ledna 2021 


