
Bank. spojení: IČO: 00301370 Tel: 581 277 411 E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz  
19-1883093339/0800 DIČ: CZ00301370 Fax: 581 277 403 web: http://www.kojetin.cz 

Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 5449/2021 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 55. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 12. května 2021, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

2. Výpověď smlouvy s BDO Advisory s.r.o. 

(tisk R/684) 

 

Usn. č. R 1238/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

výpověď smlouvy s BDO Advisory s.r.o., IČO: 27244784, Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, 
která byla uzavřena k zajištění činností vyplývajících z nařízení EP a Rady EU (2016/679) 
GDPR a k zajištění činnosti pověřence na ochranu osobních údajů pro město Kojetín a jím 
zřizované organizace a zakládané společnosti. Činnosti na základě této smlouvy zajišťuje na 
základě původní smlouvy nyní Moore Advisory CZ s.r.o. IČO: 09692142, Praha 8, Karlín, 
Karolinská 661/4. 

 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období I/Q/2021 

(tisk R/685) 

 

Usn. č. R 1239/05-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1-3/2021, dle tisku R/685 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období   1-3/2021, dle přílohy 
tisku R/685 

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2021 

(tisk R/686) 

 

Usn. č. R 1240/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/686, kterým se zvyšují: 
- příjmy o částku   1 367,28 tis. Kč 
- výdaje o částku    1 367,28 tis. Kč 

http://www.kojetin.cz/
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5. Souhlas s přijetím dotace z Olomouckého kraje Domem dětí a mládeže Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o. 

(tisk R/687) 

 

Usn. č. R 1241/05-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč Domem dětí a mládeže Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o., Kojetín 752 01, IČ 70236356, na projekt Teambuilding pro 
instruktory a dobrovolníky DDM Kojetín III., dle žádosti příspěvkové organizace 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Domem dětí a mládeže Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o., Kojetín 752 01, IČ 70236356 jako příjemcem a Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako poskytovatelem, dle žádosti 
příspěvkové organizace 

 

6.  Vnitřní předpis 1/2021 - Směrnice o zřizování věcných břemen 

(tisk R/688) 

 

Usn. č. R 1242/05-21 

Rada města po projednání 

vydává        

vnitřní předpis č. 1/2021 – Směrnice o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo 
města Kojetína k věcem nemovitým, dle přílohy tisku R/688, s účinností ode dne zveřejnění. 

 

Usn. č. R 1243/05-21 

Rada města po projednání 

svěřuje       

v souladu s §102 odst.3 zákona 128/200Sb Zákona o obcích, starostovi města pravomoc 
schvalovat a uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene, pokud uzavření takové smlouvy 
vyplývá z již schválené a uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

 

7. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/689, R/689A) 

 

Usn. č. R 1244/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci SZ…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 3 měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti;  

 

Usn. č. R 1245/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 2/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 
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1. p. JK…,  
2. pí. VK…,   

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 50,00 Kč/m2 
včetně úhrady za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty 
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína; 

 

Usn. č. R 1246/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 18, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. pí. SH…, 
2. p. VK…, 
3. pí. JP…, výměnou za byt č. 14, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 

Kojetín I – Město, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 50,00 Kč/m2 
včetně úhrady za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty 
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína; 

 

Usn. č. R 1247/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. pí. AB…, 
2. pí. MN…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 50,00 Kč/m2 
včetně úhrady za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty 
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína; 

 

Usn. č. R 1248/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu čl. III. Cena nájmu a způsob placení, odst. 3.4., Smlouvy o nájmu bytu a Smlouvy o 
nájmu bytu zvláštního určení, kterou se mění ujednání „inflační doložky“ na její nové znění dle 
důvodové zprávy tisku R/689 a 

schvaluje 

uzavření dodatků k platným a účinným Smlouvám o nájmu bytu a Smlouvám o nájmu bytu 
zvláštního určení, kterými dojde ke změně v čl. III. Cena nájmu a způsob placení, odst. 3.4., 
na nové znění „inflační doložky“ dle důvodové zprávy tisku R/689;     

 

Usn. č. R 1249/05-21 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

rozdělení obecních bytů dle technického stavu bytu do 3 kategorií dle důvodové zprávy tisku 
R/689A; 

 

Usn. č. R 1250/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 
v majetku Města Kojetína výši měsíčního nájemného v kategorii „A“ 60,00 Kč/m2 včetně 
zařizovacích předmětů a v kategorii „B“ 50,00 Kč/m2 včetně zařizovacích předmětů; 

 

Usn. č. R 1251/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetína 
v roce 2021 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%, s účinností od 
01.09.2021, vyjma bytů č. 5, 7, 14, 18, 20, 21, 22 a 24, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I – Město, dle důvodové zprávy tisku R/689A; 

 

Usn. č. R 1252/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dohody o zvýšení měsíčního nájemného s nájemcem bytu č. 11 v DPS na náměstí 
Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, a s nájemcem bytu č. 3/3 v DPS na ulici 6. května 
1160, Kojetín, Kojetín I – Město, na výši 37,13 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty, 
s účinností od 01.09.2021, dle důvodové zprávy tisku R/689A; 

 

Usn. č. R 1253/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení nájemného v bytech v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, č. 
5, 7, 14, 18, 20, 21, 22 a 24, dohodou s aktuálními nájemci bytů na výši 60,00 Kč/m2/měsíc 
včetně úhrady za zařizovací předměty, s účinností od 01.09.2021, z důvodu provedené 
celkové rekonstrukce bytu, a 

schvaluje  

provedení změny u platných a účinných Smluv o nájmu bytu a Smluv o nájmu bytu zvláštního 
určení, u kterých dojde ke změně sjednané výše nájemného na nájemné včetně úhrady za 
zařizovací předměty, zrušením přílohy č. 4 uzavřených smluv, kterou se stanovila pravidla pro 
výpočet úhrady za zařizovací předměty umístěné v bytech ve vlastnictví Města Kojetína, a to 
formou dodatků k zavřeným nájemním smlouvám;      

 

8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/690) 

 

Usn. č. R 1254/05-21 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

uzavření dodatků ke: 
- Smlouvě o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 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; 

- Smlouvě o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem; 

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

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

- Smlouvě 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;   

- Smlouvě o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 
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; 

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 1255/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Centrem služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, jako půjčitelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je mobilní 
dětské dopravní hřiště, dle přílohy č. 1 tisku R/690; 

 

Usn. č. R 1256/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I – Město, jako půjčitelem, a organizací Dům dětí a mládeže Kojetín, příspěvková organizace, 
Svatopluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín I – Město, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky 
je mobilní dětské dopravní hřiště, dle přílohy č. 2 tisku R/690;    

 

Usn. č. R 1257/05-21 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

prominutí úhrady nedoplatku z vyúčtování záloh na služby spojené s nájmem prostor 
sloužících k podnikání v objektu 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, za rok 2020, pí. 
JT…, ve výši 13 356 Kč;  

 

9. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/690A) 

 

Usn. č. R 1258/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a společností 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, 
zastoupena společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno, IČO: 27935311, jako „budoucí oprávněný“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína 
p.č. 1332/3, 1332/2, 5675/1, 1333/10 a 1333/8, nacházející se 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 č. 8800102261 
přeložky plynovodu vyvolané stavbou Okružní křižovatky Sever. 

 

10. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/691) 

 

Usn. č. R 1259/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Unii Roska – regionální organizaci, ROSKA PŘEROV, z.p.s., U 
Výstaviště 5, 750 00 Přerov, IČ: 70009953, ve výši 5000,- Kč, na činnost uvedené organizace 
v roce 2021,   

 

Usn. č. R 1260/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru pí. LT…, ve výši 5000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů za 
poplatky, spojené s docházkou jejího syna DD…, do Střední školy, základní školy a mateřské 
školy JISTOTA, o.p.s. v Prostějově, na rok 2021, 

 

Usn. č. R 1261/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 
94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, ve výši 5000,- Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů, 
spojených s poskytováním sociálních služeb uvedené organizace v roce 2021,   

 

Usn. č. R 1262/05-21 

Rada města po projednání  
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schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Kroměřížské dráze, z.s., Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, IČ: 22664823, ve výši 5 000 Kč, na vypravování zvláštních historických vlaků na 
trati Kojetín – Tovačov v roce 2021 

 

Usn. č. R 1263/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, 
Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČ: 71183430, ve výši 8000,- Kč, na financování 
výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb organizace v roce 2021 

 

Usn. č. R 1264/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, IČ: 
61383198, ve výši 3000,- Kč na provoz Linky bezpečí 

 

11. Změna Sazebníku úhrad za sociální službu – Pečovatelská služba – od 01.07.2021 

(tisk R/692) 

 

Usn. č. R 1265/05-21 

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

Sazebník úhrad za sociální službu – Pečovatelská služba – od 01.07.2021 

 

12. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období červenec–srpen 2021 

(tisk R/693) 

 

Usn. č. R 1266/05-21 

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace – v termínu od 19.07.2021 
do 13.08.2021 

 

13. Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele PD pozemních komunikací 
a inženýrských sítí „Výstavba infrastruktury Obora – PD pozemní komunikace a 
inženýrské sítě“ 

(tisk R/694) 

 

Usn. č. R 1267/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

vypsání výběrového řízení a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele 
projektové dokumentace pozemních komunikací, zpevněných ploch a inženýrských sítí 
„Výstavba infrastruktury Obora – PD pozemní komunikace a inženýrské sítě“. 
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14. Přílohy ke smlouvě o výpůjčce nádob 

(tisk R/695) 

 

Usn. č. R 1268/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 
doplnění smlouvy o výpůjčce nádob o přílohu č. 2 a přílohu č. 3 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, IČ 25134701 (dále jen EKO-KOM). 

 

15. Smlouva o dílo k projektu „Výstavba infrastruktury, demolice a úprava území Obora 
– II. etapa odvodnění, úprava území“ 

(tisk R/696) 

 

Usn. č. R 1269/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Výstavba infrastruktury, demolice a úprava území Obora – II. 
etapa odvodnění, úprava území“, 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 nabídkovou cenu 603 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

16. Smlouva o dílo na akci „Výměna termatexových akustických podhledů a LED světel 
v učebnách č. 117 a 209 a výmalba učeben 1.NP v objektu ZŠ náměstí Míru 
v Kojetíně“ 

(tisk R/697) 

 

Usn. č. R 1270/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna termatexových akustických podhledů a LED 
světel v učebnách č. 117 a 209 a výmalba učeben 1.NP v objektu ZŠ náměstí Míru v Kojetíně“. 
Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem  
– starostou města a zhotovitelem Ladislavem Bradnou, IČ: 60788275, ul. Nová 1216, 752 01 
Kojetín, za nabídkovou cenu 169 234 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

17. Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace 
„Rekonstrukce plynových kotelen K2 – ulice Družstevní a K3 – ulice Nová, v 

Kojetíně“ 

(tisk R/698) 

 

Usn. č. R 1271/05-21 

Rada města po projednání  
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schvaluje 

vypsání výběrového řízení a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele 
projektové dokumentace „Rekonstrukce plynových kotelen K2 – ulice Družstevní a K3 – ulice 
Nová, v Kojetíně“ 

 

18. Schválení dodavatele a podpis kupní smlouvy v rámci výběrového řízení na dodávku 

automobilů pro Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvkovou organizaci“ 

(tisk R/699) 

 

Usn. č. R 1272/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 
- výběr dodavatele Samohýl motor, a.s., IČ: 25511165, se sídlem Tř. T. Bati 642, 763 02 

Zlín-Louky, který byl doporučen hodnotící komisí, na základě výsledků posouzení 
výběrového řízení a hodnocení doručených nabídek; 

- uzavření kupní smlouvy na dodávku dvou osobních automobilů mezi kupujícím Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a prodávajícím Samohýl motor, 
a.s., IČ: 25511165, se sídlem Tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín-Louky, zastoupenou Martinem 
Samohýlem, předsedou představenstva, za nabídkovou cenu 1 837 371 Kč vč. DPH.  

 

19. Zplnomocnění zaměstnance městského úřadu ke zřízení přístupu do portálu Farmář 

(tisk R/700) 

 

Usn. č. R 1273/05-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 

zplnomocnění Ing. Petra Flory, vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy 
Městského úřadu Kojetín, …, ke zřízení přístupu do portálu Farmář, a to z důvodu podávání 
žádosti o dotaci ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. 

 

20. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

20/A Návrh na vyřazení majetku města 

 

Usn. č. R 1274/05-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

vyřazení majetku dle návrhu HIK ze dne 12.05.2021 

 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r.  Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta   
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně 13. května 2021 
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