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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 2873/2021 – ST/Gru 

Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 51. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 10. března 2021, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí  8, Kojetín 

 

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(ústně) 

 

Usn. č. R 1142/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

plnění usnesení Rady města Kojetín k 26.02.2021. 

 

3. Informace o stanovení výše stravného 

(tisk R/639) 

 

Usn. č. R 1143/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.04.2021. 

 

4. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/640) 

 

Usn. č. R 1144/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 30.03.2021. 

 

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2021 

(tisk R/641) 

 

Usn. č. R 1145/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/641, kterým se zvyšují: 

http://www.kojetin.cz/
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- příjmy o částku     127,27 tis. Kč 

- výdaje o částku     410,07 tis. Kč 
- financování o částku    282,80 tis. Kč 

 

6. Nakládání s majetkem 

(tisk R/642) 

 

Usn. č. R 1146/03-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. st. 2353 o výměře 52m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez č.p./č. ev., 
stavba technického vybavení  ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.), ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  

874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, za kupní cenu 662,-Kč/m2 a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů  s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní poplatek 
při vkladu práva do KN. Materiál předloží ZM 3/2021 

 

Usn. č. R 1147/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinný“ a společností cyrilek.net z.s., Spáčilova 
3194/38, 767 01 Kroměříž jako „Oprávněný“. Pozemky p.č. 211/9, 211/1, 211/3, 211/7, 200, 
5717/1, 204/1, 5718/1, 5758/1, 152/7, 151/5, 148/3, 2813/43, 5758/2, 5757/3, 5754/7, 5754/5, 
5755, 5754/3, 2813/61, 173/1, 184  a 633/1, vše v katastrálním území Kojetín, v obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny umístěním podzemního komunikačního vedení 
sítě elektronických komunikací a na pozemku p.č. 5758/1 telekomunikačním rozvaděčem, na 
dobu určitou, a to na dobu existence stavby. 

 

7. Bytové záležitosti 

(tisk R/643) 

 

Usn. č. R 1148/03-21 

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 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

8. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Školní jídelny Kojetín 

(tisk R/649) 

 

Usn. č. R 1149/03-21 

Rada města po projednání 
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bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2020, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2020 včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/649 

bere na vědomí 

informaci příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín o přijatých úsporných opatřeních 
v roce 2020 k minimalizaci ztrát 

předkládá 

zřizovateli návrh na řešení ztráty z doplňkové činnosti za rok 2020 dle důvodové zprávy tisku 
R/649 

schvaluje 
vypořádání ztráty příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín za rok 2020 výši  

148 126,70 Kč úhradou z rezervního fondu Školní jídelny Kojetín tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření za minulá léta (zejména z doplňkové činnosti) ve výši 80 000,- Kč a 
postupné snižování zbylé ztráty příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín za rok 2020 ve 
výši 68 126,70 Kč v průběhu dalších let, podmínkou je dosažení zisku v doplňkové činnosti 

 

9. Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok 2020 

(tisk R/654) 

 

Usn. č. R 1150/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

Výroční zprávu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2020 a předloží ji 

k projednání ZM Kojetína dne 30.03.2021 

 

10. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Domu dětí a mládeže Kojetín 

(tisk R/644) 

 

Usn. č. R 1151/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2020 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2020 včetně 
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/644 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 do fondu odměn ve výši 
100 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 253 326,17 Kč 
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11. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586 

(tisk R/645) 

 

Usn. č. R 1152/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
v roce 2020 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
za rok 2020 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku 
R/645 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu ve 
výši 65 540,70 Kč a do fondu odměn ve výši 9 200,- Kč. 

 

12. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83 

(tisk R/646) 

 

Usn. č. R 1153/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – nám. Míru 83 v roce 
2020 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – nám. Míru 83 za rok 
2020 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/646  

schvaluje 
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu ve 
výši 307 976,76 Kč 
 

13. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Mateřské školy Kojetín 

(tisk R/647) 

 

Usn. č. R 1154/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín v roce 2020 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín za rok 2020 včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/647 

bere na vědomí 

informaci o dosažení vyrovnaného hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy 
Kojetín v roce 2020 
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14. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Městského kulturního střediska Kojetín 

(tisk R/648) 

 

Usn. č. R 1155/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2020 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2020 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/648 

schvaluje 

převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu ve výši 
172.527,33 Kč 

 

15. Schválení účetní závěrky za rok 2020 Centra sociálních služeb Kojetín 

(tisk R/650) 

 

Usn. č. R 1156/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2020  

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2020 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/650 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 
- do rezervního fondu Kč 651 865,40 
- do fondu odměn Kč 100 000,00 
 

16. Výroční zpráva o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2020 

(tisk R/651) 

 

Usn. č. R 1157/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2020 

a předloží ji k projednání ZM Kojetína dne 30.03.2021 
 

17. Výroční zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín za rok 2020 

(tisk R/652) 

 

Usn. č. R 1158/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2020 a 
předloží ji k projednání ZM Kojetína dne 30.03.2021 
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18. Výroční zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Kojetín za rok 2020 

(tisk R/653) 

 

Usn. č. R 1159/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

Výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2020 a předloží 
ji k projednání ZM Kojetína dne 30.03.2021 

 

19. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vyhotovení územního plánu Kojetín 

(tisk R/655) 

 

Usn. č. R 1160/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 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, dodatku č. 2 ze dne 29.08.2013 a dodatku č. 3 ze dne 
20.01.2021, jehož předmětem změna termínu odevzdání na 31.03.2021. 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 Salvetovou, jednatelkou. 
 

20. Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytování odborných služeb 

(tisk R/656) 

 

Usn. č. R 1161/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

Uzavření dodatků: 
- DODATEK č.14 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, jehož předmětem je změna 

ceny svozu a uložení odpadu právnických a podnikajících fyzických osob. Dodatek je 
uzavírán 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 

 

21. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 37 v objektu DPS Jana Peštuky v Kojetíně“ 

(tisk R/657) 

 

Usn. č. R 1162/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č.37 v objektu DPS J. Peštuky 
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 
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nabídkovou cenu 312 847,75 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

22. Jmenování členů hodnotících komisí pro posouzení nabídek na realizaci veřejných 
zakázek 

(tisk R/658) 

 

Usn. č. R 1163/03-21 

Rada města po projednání 

jmenuje 

členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek  

 

Členové a náhradníci výběrových komisí 

 

Ing. Ptáček Leoš             Město Kojetín 

RNDr. Hálková Jitka    Město Kojetín 

Mgr. Pěchová Eva    Město Kojetín 

MUDr. Palmašová Jana   Město Kojetín 

Oulehla Miloslav     Město Kojetín 

Meduna Dušan  Město Kojetín 

Leoš Ptáček              Město Kojetín 

Bc. Jiří Stav   Městský úřad Kojetín 

Ing. Hana Večeřová MSc. Městský úřad Kojetín 

Ing. Miloš Psotka  Městský úřad Kojetín 

Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 

Bc. Roman Mitáš   Městský úřad Kojetín 

Ing. Petr Flora   Městský úřad Kojetín 

Ing. Bohumil Ptáček  Městský úřad Kojetín 

Eliška Izsová   Městský úřad Kojetín 

Romana Mrázková  Městský úřad Kojetín 

Jana Bosáková  Městský úřad Kojetín 

Rudolf Drtina   Městský úřad Kojetín 

Mgr. Ivana Krčmařová MŠ Kojetín 

Markéta Skřipcová  MŠ Kojetín 

Mgr. Rudolf Pavlíček  ZŠ Kojetín 

Mgr. Eva Palkovská  ZŠ Kojetín 

Mgr. Jiří Isakidis            ZŠ Kojetín  

Mgr. Miluše Štefanová       ZŠ Kojetín 

Bc. Hana Svačinová  MěKS Kojetín 

Bc. Milan Zahradník              MěKS Kojetín 

Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín 

Mgr. Alena Vaculíková DiS CSS Kojetín 

Mgr. Jana Hrušáková  MDD Kojetín 

Bc. Eva Poláchová   MDD Kojetín 

Mgr. Hana Rohová  Školní jídelna 

Leona Mazurová           Školní jídelna 
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Ing. Vlastimil Psotka  Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Luděk Nakládal  Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Marek Štětkář   Technis Kojetín spol. s.r.o. 

 

pověřuje 

zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína v návaznosti na odborné znalosti 
a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení ze seznamu členů jmenovaných radou 
města. 

 
 
 
 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r.  Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně 11.03.2021 


