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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK4358/2021 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 54. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 21. dubna 2021, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

2. Pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka 

(tisk R/682) 

 

Usn. č. R 1215/04-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o jmenování Města Kojetína veřejným opatrovníkem panu Drahomíru Doleželovi 

 

pověřuje 

na základě pravomocného Rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 22.12.2020, č.j. 0 P 
110/2017-322, kterým soud jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem p. DD…, Adélu Zaoralovou, DiS., referentku odboru vnitřních věcí, školství 
a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví Bc. Alici Stavovou, sociální 
pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, které jsou povinny 
opatrovance zastupovat v rozsahu stanoveném výše uvedeným rozsudkem. 

 

3. Informace o vydaných souhlasech za město 

(tisk R/676) 

 

Usn. č. R 1216/04-21 

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 1.1.2021 do 12.4.2021. 

 

4. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/677) 

 

Usn. č. R 1217/04-21 

Rada města po projednání 

http://www.kojetin.cz/
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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 

 

 

 

Usn. č. R 1218/04-21 

Rada města po projednání 

neschvaluje 

navýšení neinvestičního příspěvku určeného na finanční krytí nákladů na energie na rok 2021 
(účet 502 – spotřeba energií/zřizovatel) Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., 
ve výši 112 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/677 

 

 

Usn. č. R 1219/04-21 

Rada města po projednání 

povoluje 

Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, p. o., převod finančních prostředků ve výši 205 000 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/677 

ukládá 

Základní škole Kojetín, nám Míru 83, p. o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 205 000 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/677 

souhlasí 

s vybudováním nových stropních podhledů včetně provedení nové elektroinstalace osvětlení 
v Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, p. o., dle žádosti ZŠ a důvodové zprávy tisku R/677, 
z rozpočtu města Kojetína v roce 2021 

 

 

 

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2021 

(tisk 678) 

 

Usn. č. R 1220/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/678, kterým se zvyšují: 
- příjmy o částku   388,45 tis. Kč 
- výdaje o částku    388,45 tis. Kč 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/679) 

 

Usn. č. R 1221/04-21 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. SOBS VB IV128020083/001 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“. 
Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 5768 a p.č. 40/1, oba ostatní plocha, v katastrálním 
území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou Kojetín, Růžová, p.č. 
7236, svod do SV+kNN, IV-12-8020083, zemní kabelové vedení NN, pilíř NN.  

 

Usn. č. R 1222/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. SOBS VB IV128020542/001 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. 2494/4, ostatní plocha, v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou Kojetín, SŽ, Nám. Svobody, smyčka, 
kNN, IV-12-8020542, pilíř NN.  

 

Usn. č. R 1223/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
IP-12-8028153/2, Kojetín – Popůvky, p.č. 135, svod do SP+kNN 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 TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, 12000 Praha 2 – 
Vinohrady, IČ: 28582675, jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města 
Kojetína p.č. 148/4 a p.č. 148/3, oba ostatní plocha, v katastrálním území Popůvky u Kojetína, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní 
kabelové vedení.  

 

Usn. č. R 1224/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8020031/VB/001 Kojetín, Chytilova, p.č. 800/86, smyčka, KNN 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 Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 
52/1a, Chválkovice, 77900 Olomouc, IČO: 26836041, jako strana „Budoucí oprávněná“. 
Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 5738/2, ostatní plocha, v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní 
kabelové vedení.  
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Usn. č. R 1225/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8016420/1 Kojetín-Kovalovice, p.č. 40, vNN, kNN mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, 78353 Velká 
Bystřice, IČO: 26871891 jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek ve vlastnictví Města 
Kojetína p.č. 48/1, ostatní plocha, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 
NN. 

 

Usn. č. R 1226/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy č. 292007 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako Odběratel a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 75002 Přerov, IČO: 
47674521 jako Provozovatel, a to na dobu neurčitou. 

 

Usn. č. R 1227/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy č. 292029 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako Odběratel a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 75002 Přerov, IČO: 
47674521 jako Provozovatel, a to na dobu neurčitou.  

 

7.  Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/680) 

 

Usn. č. R 1228/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

v souladu se ,,Zásadami pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína, a 
pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město“ minimální výši měsíčního nájemného za pronájem parkovacího 
místa v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 556 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na parkovacím místě a 819 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě; 

 

Usn. č. R 1229/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 30.12.2013, ve znění pozdějších změn, se 
stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 3 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu užívání předmětu 
smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových vozidel 
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v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CNG, a ve výši nájemného, 
kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 819 Kč + DPH v platné základní sazbě; 

 

Usn. č. R 1230/04-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání uzavřené dne 14.08.2013, ve znění pozdějších dodatků, podanou dne 29.03.2021 
nájemcem RBP, zdravotní pojišťovnou, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava, IČ:47673036, s výpovědní dobou 3 měsíce; 

 

Usn. č. R 1231/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 26, a části prostor č. 20 a č. 27, o celkové 
výměře cca 29,62 m2, ve III. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 
6. května, to vše v k.ú. Kojetín, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od 01.07.2021, 
výši nájemného minimálně 586,20 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, v případě 
zájemce, který je plátcem DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní 
sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;  

 

8. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/681, R/681A) 

 

Usn. č. R 1232/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

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…;  

 

Usn. č. R 1233/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prominutí úhrady opravy zařizovacího předmětu bytu – kuchyňské linky nájemci bytu č. 35 
v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – Město, p. MV…, ve výši 5 771,49 Kč, 
z důvodu hodného zvláštního zřetele dle důvodové zprávy tisku R/681; 

 

Usn. č. R 1234/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení uzavřené dne 
04.04.2018, ve znění pozdějších dodatků a změn, s nájemcem pí MZ…, dohodou 
k 30.04.2021; 

 

Usn. č. R 1235/04-21 

Rada města po projednání 
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schvaluje  

uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 28.11.2014, ve znění pozdějších 
dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
jako pronajímatelem, a pí JS…, jako nájemcem, kterým dojde ke změně ve sjednané době 
nájmu z 6 měsíců na období 3 měsíců;  

 

Usn. č. R 1236/04-21 

Rada města po projednání 

neschvaluje 

prominutí náhrady za užívání bytu v domě na ulici Kroměřížská 108, Kojetín, Kojetín I – Město, 
uživatelům manželům JK a EK…, ve výši 10 500 Kč, a 

trvá 

na úhradě náhrady za užívání bytu v domě na ulici Kroměřížská 108, Kojetín, Kojetín I – Město, 
uživateli bytu manželi JK a EK…, ve výši naposledy sjednaného nájemného tj. 3 500 Kč/měsíc 
za období od 01.01.2021 do dne skutečného předání bytu;  

 

9. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města na rok 2021 

(tisk R/683) 

 

Usn. č. R 1237/04-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2021, mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako „zadavatelem“ a firmou OL 
AUDITING, s.r.o., Tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, jako „zhotovitelem “ za celkovou cenu 
65.000 Kč + DPH 

 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r.  
starosta místostarosta    
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně 21.04.2021 
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