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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK3581/2021 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

U S N E S E N Í 
 

ze 52. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 30. března 2021, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

2. Vystupování místostarosty 

(tisk R/674) 

 

Usn. č. R 1164/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o nevhodném jednání místostarosty 

 

 

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/660) 

 

Usn. č. R 1165/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

 

 

4. Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů obcí Střední Moravy 

(tisk R/669) 

 

Usn. č. R 1166/03-21 

Rada města po projednání 

doporučuje 

Zastupitelstvu města Kojetína schválit úhradu příspěvku za Město Kojetín, jakožto člena 
dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Střední Moravy“, do Regionálního fondu pro 
přípravu projektů na Střední Moravě, na rok 2021, v celkové výši 18 234,- Kč. 

 

 

 

http://www.kojetin.cz/
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5. Závěrečný účet města Kojetína a zpráva o hospodaření za rok 2020 

(tisk R/661) 

 

Usn. č. R 1167/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2020, dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/661 

bere na vědomí 

závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2020, 
dle přílohy tisku R/661 

souhlasí   

Se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2020, včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2020, dle přílohy tisku R/661 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 

souhlasí  

S účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2020 dle přílohy tisku R/661 a to bez výhrad. 

 

 

6. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2021 

(tisk R/662) 

 

Usn. č. R 1168/03-21 

Rada města po projednání 

- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli 
Myslivecký spolek Morava Kojetín, se sídlem Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 
47998831, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem 
Morava Kojetín, se sídlem Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1169/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 

Myslivecký spolek „Haná“ Popůvky – Kovalovice, se sídlem Kovalovice 96, Kojetín III 
– Kovalovice 752 01, IČ 47999187, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem 
„Haná“ Popůvky – Kovalovice, Kovalovice 96, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 
47999187, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1170/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 

Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II 
– Popůvky 752 01, IČ 75081784, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Moravskou hasičskou 
jednotou – hasičský sbor Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II – Popůvky 752 01,  
IČ 75081784, dle důvodové zprávy tisku R/662 
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Usn. č. R 1171/03-21 

Rada města po projednání 
- nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů 

Centra denních služeb – Dům sv. Josefa žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 
198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, z důvodu poskytnutí dotací na jiné účely. 

 
 

Usn. č. R 1172/03-21 

Rada města po projednání 

- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz terénních 
odlehčovacích služeb ve výši 100 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem 
Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1173/03-21 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro 
matky s dětmi v tísni žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 
70236445, z důvodu poskytnutí dotací na jiné účely. 
 

Usn. č. R 1174/03-21 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 
198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, z důvodu poskytnutí dotací na jiné účely. 
 

Usn. č. R 1175/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Charitní 

ošetřovatelské služby (v domácím prostředí) ve výši 40 000 Kč žadateli Charita 
Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy 
tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1176/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Junák 

– český skaut, středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 
61986089, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Junákem – český skaut, 
středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 
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Usn. č. R 1177/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Pionýr, 

z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 
65913906, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Pionýrem, z. s. – 
Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle 
důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1178/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 75 000 Kč žadateli TJ 

Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, 
IČ 45180296, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. 
s., se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1179/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Český 

svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 
01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem 
chovatelů, z. s., Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 
70853894, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1180/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 175 000 Kč žadateli FK 

Slavoj Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a FK Slavoj Kojetín, z. s., 
se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1181/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli 

Náboženská obec Církve československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, 
Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01,  
IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku R/662 
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Usn. č. R 1182/03-21 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, 
z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327. Žádosti nebude vyhověno, dokud 
žadatel nedoloží oprávněnost užívání všech objektů v areálu loděnice. 

 

Usn. č. R 1183/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč žadateli TJ 

Sokol Kojetín, z. s., se sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle 
důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se 
sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku 
R/662 

 

Usn. č. R 1184/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč žadateli SK 

Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se 
sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1185/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli 

Římskokatolická farnost Kojetín, se sídlem Komenského nám. 48, Kojetín 752 01, IČ 
45180458, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/662 

- souhlasí uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Římskokatolickou farností 
Kojetín, se sídlem Komenského nám. 48, Kojetín 752 01, IČ 45180458, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/662 

 

Usn. č. R 1186/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz terénní sociální 

služby ve výši 3 000 Kč žadateli KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 
750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KAPPA-HELP, z. s., se 
sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1187/03-21 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Centra pomoci a bezpečí 
žadateli KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 750 02, IČ 66743192, 
z důvodu poskytnutí dotace na jiný účel. 
 



   6/14 

Usn. č. R 1188/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Český 

svaz včelařů, z. s., základní organizace Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – 
Kovalovice 752 01, IČ 70236208, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem včelařů, 
z. s., základní organizace Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 
01, IČ 70236208, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1189/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 

Kroměřížská dráha, z. s., se sídlem Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 
22664823, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Kroměřížskou dráhou, z. 
s., se sídlem Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, dle důvodové 
zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1190/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč žadateli Jdeme 

Autistům Naproti z. s., se sídlem Žilinská 198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 
27041972, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Jdeme Autistům Naproti 
z. s., se sídlem Žilinská 198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 27041972, dle 
důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1191/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč žadateli 

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, se sídlem U botanické 
zahrady 828/4, Olomouc 779 000, IČ 08243867, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Společnost pro ranou 
péči, pobočka pro rodinu Olomouc, se sídlem U botanické zahrady 828/4, Olomouc 779 
000, IČ 08243867, dle důvodové zprávy tisku R/662 

 

Usn. č. R 1192/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli VČELKA 

sociální služby, o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun 266 01, IČ 24732915, dle 
důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a VČELKA sociální služby, 
o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun 266 01, IČ 24732915, dle důvodové zprávy 
tisku R/662 
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Usn. č. R 1193/03-21 

Rada města po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na přípravu a realizaci akce 
Sportovní den mládeže s TAJV pro místní děti v Kojetíně žadateli TAJV, z. s., se sídlem 
Sportovní 158, Poděbrady 290 01, IČ 09287094. Rada města doporučuje neposkytnout dotaci 
na požadovaný účel. 

 

Usn. č. R 1194/03-21 

Rada města po projednání 
- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 1 200 000 Kč žadateli 

TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 
64608727, dle důvodové zprávy tisku R/662 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TECHNIS Kojetín spol. 
s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy 
tisku R/662 

 

Usn. č. R 1195/03-21 

Rada města po projednání 
předloží 

návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho zasedání dne 30.3.2021. 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 6/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/662, kterým 
dochází pouze k přesunům mezi schválenými výdaji – rozpis poskytnutých dotací dle 
schválení ZM 

předloží 

rozpočtové opatření č. 6/2021 k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 30.01.2021 

 

 

7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2021 

(tisk R/663) 

 

Usn. č. R 1196/03-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 7/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/663, kterým se 
zvyšují/snižují:  
- příjmy o částku         820,40 tis. Kč 
- výdaje o částku    12 569,15 tis. Kč 
- financování o částku   11 748,75 tis. Kč 

navrhuje  

svěřit Radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2021 změny závazných 
ukazatelů rozpočtu města k zapojení nových výdajů na studie a projektové dokumentace 
do výše 250 tis. Kč k novým investičním akcím, a to ještě před schválením záměru 
realizace investiční akce zastupitelstvem, avšak pouze za podmínky, že by projednání 
zapojení takového výdaje na nejbližším zasedání ZM způsobilo prodlení v podání žádostí o 
dotace na takovou investiční akci.  Zastupitelstvo ukládá Radě města informovat o těchto 
investičních akcích a výdajích na ně na nejbližším zasedání ZM 
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předloží 

rozpočtové opatření č. 7/2021 k projednání a ke schválení ZM dne 30.03.2021 

 

8. Návrh dodatku č. 1 k úvěru ČS a. s. 

(tisk R/664) 

 

Usn. č. R 1197/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí   

indikativní nabídku Komerční banky a.s., na poskytnutí investičního úvěru ve výši 80mil Kč 

bere na vědomí   

nabídku České spořitelny a.s., ze dne 19.3.2021, kterou se mění výše úrokové sazby z úvěru 
č. 0633153189/LCD 

souhlasí  

s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 0633153189/LCD ze dne 1.2.2021, mezi 
Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 14000, IČ 45244782, 
jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, IČ 00301370, jako 
dlužníkem, dle přílohy tisku R/664. 

přeloží k projednání zastupitelstvu  

 

9. Uložení odvodu z fondu investic Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. 

(tisk R/665) 

 

Usn. č. R 1198/03-21 

Rada města po projednání 

povoluje 

Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., převod finančních prostředků ve výši 550 000 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/665 

ukládá 
Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 
550 000 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/665 

 

10. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/666) 

 

Usn. č. R 1199/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 752 
02 Přerov, IČ 47674521, jako „budoucí oprávněný, zastoupena Milanem Záchou DiS., 
předsedou představenstva. Pozemek p.č. 5715/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou 
„Kojetín, ul. Polní – přemístění vodovodního řadu DN 150“. 
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11. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/667) 

 

Usn. č. R 1200/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání v objektu 
na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, s účinností od 01.07.2021, o míru inflace za rok 2020 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 3,2 % dle důvodové zprávy tisku R/667; 

 

Usn. č. R 1201/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2020 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 3,2 % u těchto nájemních 
smluv: 
- Smlouva o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřená mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou Kojetín, 
Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem;   

- Smlouva o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem; 

s účinností od 01.07.2021 a 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny: 
- Smlouvy o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2018, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
Základní uměleckou školou Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem;   

- Smlouvy o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
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pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem; 

z důvodu změny ve výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2020 vyjádřené přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti 
průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu tj. o 3,2%, s účinností 
od 01.07.2021 a změny v ujednání tzv. ,,inflační doložky“ na její nové znění:,, S ohledem na 
možný pohyb cen a míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských 
cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců se 
smluvní strany dohodly, že výše nájemného může být upravována formou jednostranného 
oznámení pronajímatele  adresovaného druhé smluvní straně, přičemž podkladem k těmto 
úpravám budou oficiální statistické údaje ČSÚ“;   

 

Usn. č. R 1202/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2020 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 3,2 % u těchto nájemních 
smluv s účinností od 01.07.2021: 
- Smlouva o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 06.09.2019, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 17.07.2019, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 29.01.2020 uzavřená mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a TJ Sokol 
Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I – Město, jako nájemcem; 

 

Usn. č. R 1203/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2020 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 3,2% u nájemních smluv na 
pronájem garáže ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – 
Město, a u nájemních smluv na pronájem parkovacího místa v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, s účinností od 01.07.2021; 
 

12. Bytové záležitosti 

(tisk R/668, 668A) 

 

Usn. č. R 1204/03-21 

Rada města po projednání 

odkládá 

vydání souhlasu vlastníka nájemci bytu č. 11, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, 
Kojetín, Kojetín I – Město, pí. AH…, s ubytováním nového člena domácnosti p. JB…;  
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Usn. č. R 1205/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

možnost zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Kojetína o míru inflace za rok 2020 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 3,2 %, a  

ukládá 
finančnímu odboru předložit radě města návrh na zvýšení nájemného v bytech v majetku 
Města Kojetína. 
 

Usn. č. R 1206/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

udělení písemného souhlasu vlastníka nemovité věci – budovy č.p. 54 na Masarykově 
náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům bytu č. 6 v domě na Masarykově náměstí 54, 
Kojetín, Kojetín I – Město, manželům MB… a MB…, s provedením úprav v předmětném bytě 
spočívajících v opravě koupelny včetně výměny vodovodního a odpadního potrubí a přesunutí 
elektrického ohřívače vody na WC a to za cenu dle doložené kalkulace, výhradně na náklady 
nájemce bytu, přičemž zahájení prací k provedení schválených úprav bytu je podmíněno 
uzavřením dohody mezi nájemcem a vlastníkem bytu o vypořádání vynaložených nákladů;  

 

13. Souhlas s realizací projektů, podáním žádostí o dotaci, uzavření příkazní smlouvy a 
zplnomocnění v rámci výzev Ministerstva financí „Stavební úpravy areálu 
koupaliště, mateřských škol, radnice, rekonstrukce chodníků a výstavba parkoviště 
v Kojetíně“ 

(tisk R/670) 

 

Usn. č. R 1207/03-21 

Rada města po projednání 

doporučuje  
- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu 

titulu Ministerstva financí v rámci akce „Opravy areálu a pořízení pergoly  
- koupaliště Kojetín“ 

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investičního projektu s názvem „Opravy 
areálu a pořízení pergoly – koupaliště Kojetín“;  

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu 
titulu Ministerstva financí v rámci akce „Opravy a pořízení klimatizace objektu MŠ 
Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně“ a „Zateplení a stavební úpravy objektu MŠ 
Hanusíkova čp. 10 v Kojetíně“; 

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investičního projektu s názvem „Opravy 
a pořízení klimatizace objektu MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně a „Zateplení 
a stavební úpravy objektu MŠ Hanusíkova čp. 10 v Kojetíně“; 

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu 
titulu Ministerstva financí v rámci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení, plynové kotelny 
a pořízení klimatizace objektu radnice v Kojetíně“; 

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investičního projektu s názvem 
„Rekonstrukce sociálních zařízení, plynové kotelny a pořízení klimatizace objektu radnice 
v Kojetíně“,  
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- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu 
titulu Ministerstva financí v rámci akce „Město Kojetín – chodníky“ a „Výstavba parkoviště 
Kojetín“; 

- Zastupitelstvu Města Kojetína schválit realizaci investičního projektu s názvem „Město 
Kojetín – chodníky“ a „Výstavba parkoviště Kojetín“. 
 

 

14. Uzavření příkazní smlouvy na administraci a zplnomocnění k akcím „Opravy areálu 
a pořízení pergoly – koupaliště Kojetín“, „Opravy a pořízení klimatizace objektu MŠ 
Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně“, Zateplení a stavební úpravy objektu MŠ 
Hanusíkova čp. 10 v Kojetíně“, „Rekonstrukce sociálních zařízení, plynové kotelny 
a pořízení klimatizace objektu radnice v Kojetíně“, „Město Kojetín – chodníky“ a 
„Výstavba parkoviště Kojetín“  

(tisk R/659) 

 

Usn. č. R 1208/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 
- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Opravy areálu a pořízení pergoly – koupaliště 

Kojetín“, jejímž předmětem je administrace zpracování dokumentů pro získání dotace 
a 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 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. 

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Opravy a pořízení klimatizace objektu MŠ 
Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně“ a „Zateplení a stavební úpravy objektu MŠ 
Hanusíkova čp. 10 v Kojetíně“, jejímž předmětem je administrace zpracování dokumentů 
pro získání dotace a 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 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 175 000 Kč bez DPH. 

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Rekonstrukce sociálních zařízení, plynové 
kotelny a pořízení klimatizace objektu radnice v Kojetíně“, jejímž předmětem je 
administrace zpracování dokumentů pro získání dotace a 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 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. 

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Město Kojetín – chodníky“ a „Výstavba 
parkoviště Kojetín“, jejímž předmětem je administrace zpracování dokumentů pro získání 
dotace a 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 RPA Dotace s.r.o, se sídlem se sídlem Koutného 2269/3, 
62800 Brno – Líšeň, korespondenční adresa Starobrněnská 20, 602 00 Brno – střed, IČ: 
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01399357, zastoupenou Ing. Petrem Hladkým, jednatelem společnosti, s nabídkovou 
cenou 195 000 Kč bez DPH. 

- 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 úkonům 
spojeným s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací žádostí o dotaci v rámci 
investičních akcí „Opravy a pořízení pergoly v areálu koupaliště v Kojetíně“, „Opravy a 
pořízení klimatizace objektu MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 v Kojetíně“, Zateplení a 
stavební úpravy objektu MŠ Hanusíkova čp. 10 v Kojetíně“, „Rekonstrukce sociálních 
zařízení, plynové kotelny a pořízení klimatizace objektu radnice v Kojetíně“, „Město Kojetín 
– chodníky“ a „Výstavba parkoviště Kojetín“. 

 

 

15. Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní krytiny na objektu 
bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně – 3.etapa“ 

(tisk R/671) 

 

Usn. č. R 1209/03-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu 
Sladovní 1309 v Kojetíně – 3.etapa“. 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 Miroslavem Chalánkem, 
IČ: 45183643, Měrovice nad Hanou č.p. 190, 752 01 Kojetín, za nabídkovou cenu 344 745 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy. 

 

16. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2020 

(tisk R/672) 

 

Usn. č. R 1210/03-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2020 
 

17. Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín 

(tisk R/673) 

 

Usn. č. R 1211/03-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s místem a termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín, 
příspěvková organizace, od školního roku 2021/2022: středa 12.05.2021 a čtvrtek 13.05.2021, 
10:00 hod – 15:00 hod v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-Město.    
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18. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

18/A Návrh do pracovních skupin zaměřených na kvalitu, vzdělávání a evaluaci školního 
stravování 

 

Usn. č. R 1212/03-21 

Rada města po projednání 

navrhuje 

ředitelku Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, Mgr. Hanu Rohovou, do pracovních 
skupin zaměřených na kvalitu, vzdělávání a evaluaci školního stravování při MŠMT ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně 31.03.2021 


