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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 7654/2021 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

U S N E S E N Í 
 

z 58. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 22. června 2021, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/717) 

 

Usn. č. R 1300/06-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 22.06.2021. 

 

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  

(tisk R/718) 

 

Usn. č. R 1301/06-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

 

4. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/719) 

 

Usn. č. R 1302/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje   

pronájem parkovacího místa č. 10 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci bytu č. E4 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od 10.07.2021, výši měsíčního nájemného 
556 Kč + DPH v platné základní sazbě pro parkování jednoho vozidla na parkovacím místě, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG; 

 

Usn. č. R 1303/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu části pozemku parc. č. 5763/5, ostatní plocha, v k.ú. Kojetín, na ulici Mlýnská, 
ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 05.10.2006 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
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Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a společností Mlýn Kojetín, spol. s r.o., 
Mlýnská 280, Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:43541399, dohodou k 30.06.2021;  

 

5. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/720) 

 

Usn. č. R 1304/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 37, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. paní BP…,  
2. paní MN…,   

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 
60,00 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 1305/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dohody o zvýšení měsíčního nájemného s nájemcem bytu č. 33 v DPS na ulici Jana 
Peštuky 1322, 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/720; 

 

6.  Souhlas s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací 

(tisk R/721) 

 

Usn. č. R 1306/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 
s vyřazením majetku Základní školy Kojetín, nám. Míru 83, p. o. – počítačů v celkové hodnotě 
158 072 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a návrhu Hlavní inventarizační komise města 
 

Usn. č. R 1307/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí  
s vyřazením majetku Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. – tísňová volání v celkové hodnotě 
423 339 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a návrhu Hlavní inventarizační komise města 
 

Usn. č. R 1308/06-21 

Rada města po projednání 
schvaluje 

změnu odpisového plánu Centra sociálních služeb Kojetín, p. o., na rok 2021, dle důvodové 
zprávy tisku R/721 
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7. Souhlas s přijetím daru Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o. 

(tisk R/721A) 

 

Usn. č. R 1309/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím nepeněžitého nadačního příspěvku (daru) v celkové hodnotě 5 590 Kč od Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, IČO 26419068, se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, Centrem 
sociálních služeb Kojetín, příspěvkovou organizací, IČO 75123215 se sídlem Dr. E. Beneše 
3, 752 01 Kojetín 

 

8. Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku nad rámec schváleného rozpočtu 
Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o. 

(tisk R/722) 

 

Usn. č. R 1310/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 
s pořízením majetku nad rámec schváleného rozpočtu Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
dle žádosti příspěvkové organizace 

 

9. Žádost o navýšení účelového příspěvku na energie Městského kulturního střediska 
Kojetín, p. o. 

(tisk R/723) 

 

Usn. č. R 1311/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

navýšení neinvestičního příspěvku určeného na finanční krytí nákladů na energie na rok 2021 
(účet 502 – spotřeba energií/zřizovatel) Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p. o., ve výši 
200 000 Kč, financovaného úsporou provozního příspěvku dle žádosti příspěvkové organizace 
a důvodové zprávy tisku R/723 

 

10. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o., 

(tisk R/724) 

 

Usn. č. R 1312/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 625.000 Kč, za účelem předfinancování mezinárodního projektu Europe 
for Citizens, která bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31. 3. 
2022. 

souhlasí 

s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a 
mládeže Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, na finanční spoluúčast v mezinárodním projektu 
Europe for Citizens. 

předloží 
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k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 22.6.2021 

 

11. Žádost o dofinancování projektu Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro 
zájmové vzdělávání – Dům dětí a mládeže Kojetín, p. o. 

(tisk R/725) 

 

Usn. č. R 1313/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s poskytnutím účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 310 000 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci projektu „Rekonstrukce, 
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, dle žádosti Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o. 

předloží 

návrh k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 22.06.2021 

 

12. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/2021 

(tisk R/726) 

 

Usn. č. R 1314/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatření č. 11/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/726, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku     842,54 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku  2 653,89 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku  1 811,35 tis. Kč 

předloží 

rozpočtové opatření č. 11/2021 k projednání a ke schválení ZM dne 22.06.2021 

 

13. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/727) 

 

Usn. č. R 1315/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí  

se směnou části pozemku p.č. 4427/26, trvalý travní porost a části pozemku p.č. 5692/2, 
ostatní plocha, o celkové výměře obou částí pozemků cca 75 m2, vše zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za část pozemku p.č. 4427/5, trvalý 
travní porost o výměře cca 75 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 4474, vedený u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, který je ve vlastnictví p. Pavla Pechy, Stružní 788, Kojetín, Kojetín I-Město s tím, že 
související náklady s převodem tj. geometrický plán, kterým budou upřesněny výměry 
pozemků, právní služby a správní poplatek na KÚ budou hrazeny stejným dílem oběma 
stranami. Předloží ZM 6/2021  
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Usn. č. R 1316/06-21 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Kojetín, ul. Kroměřížská – nové kabely a lampy  VO a přípolož optických kabelů v ul. 
Koměřížská  a v ul. Sv. Čecha“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město jako „nájemce či budoucí oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
IČO: 70960399 jako „vlastník nemovitosti či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení 
služebnosti je dotčení části pozemku p.č. 5746/1 a 5754/2, oba ostatní plocha-silnice, vše v 
katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, položením nových kabelů veřejného 
osvětlení a připoložením optických kabelů. 

 

14. Účast v dražbě nemovitosti č.e. 13, Kojetín III-Kovalovice 

(tisk R/728) 

 

Usn. č. R 1317/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

S účastí města Kojetína v elektronické dražbě dle dražební vyhlášky č.j. 139EX 00698/10-308, 
vydané soudním exekutorem Mgr. Marcelem Kubisem, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem 
Masarykovo nám. 44/4, 78901 Zábřeh, za účelem koupě pozemku p.č. 226, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 341m2, včetně stavby č.e.13, rod.rekreace a pozemku p.č.227, zahrada o 
výměře 379m2, v k.ú. Kovalovice u Kojetína, obec Kojetín, část Kojetín III-Kovalovice, okres 
Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na 
listu vlastnictví č. 345, včetně všech součástí a příslušenství.  

předloží 

K projednání zastupitelstvu města 

 

15. Převod vnitřních ostrůvků nově budovaných okružních křižovatek 

(tisk R/729) 

 

Usn. č. R 1318/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a budoucím bezúplatným převodem 
vlastnického práva k částem pozemků vymezeným středovými ostrůvky okružních křižovatek 
Sever a Jih, a to části pozemků p.č.1331 o výměře cca.204m2, p.č.1333/10 o výměře 
cca.93m2, p.č.7011 o výměře cca. 28m2, p.č.7075 o výměře cca.70m2, p.č.7074 o výměře 
cca.18m2, p.č.1290/1 o výměře cca.10m2, p.č.1290/17 o výměře cca.159m2, p.č.5671/2 o 
výměře cca.484m2, p.č.6587/1 o výměře cca.1m2, p.č. 5260/3 o výměře cca.2m2 a p.č. 5671/4 
o výměře cca.153m2, vše nacházející se v k.ú. Kojetín, mezi společností Accolade CZ 43, 
s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako 
„budoucím dárcem“ a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město 
jako „budoucím obdarovaným“. 

předloží 

K projednání zastupitelstvu města 
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16. Podání žádosti o dotaci – výzva č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou 
energetickou účinností“ 

(tisk R/730) 

 

Usn. č. R 1319/06-21 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č.101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou 
energetickou účinností“, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Příjemce podpory Centrum sociálních 
služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín, IČ: 75123215, bude jako 
poskytovatel SOHZ pověřena k výkonu SOHZ v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU. 

předloží 

K projednání zastupitelstvu města 

 

17. Poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchranném sboru Olomouckého kraje 

(tisk R/731) 

 

Usn. č. R 1320/06-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost HZS Olomouckého kraje o poskytnutí peněžitého daru ve výši 25 000,-Kč na pořízení 
dávkovacího systému pracích a impregnačních prostředků 

doporučuje 

Zastupitelstvu města Kojetína poskytnout peněžitý dar Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 25 000,- Kč, 
na pořízení dávkovacího systému pracích a impregnačních prostředků pro požární stanici 
Kojetín.   

 

18. Schválení územního plánu  

(tisk R/732) 

 

Usn. č. R 1321/06-21 

Rada města po projednání  

bere na vědomí  

informaci k Územnímu plánu Města Kojetína, že nebude předložen dne 22.6.2021 ke schválení 
Zastupitelstvu města Kojetína z důvodu podaných námitek. 

 

19. Aktualizace Koncepce strategického rozvoje Města Kojetín 

(tisk R/733) 

 

Usn. č. R 1322/06-21 

Rada města po projednání  

doporučuje  

Zastupitelstvu Města Kojetína schválit Doplnění Koncepce strategického rozvoje města Kojetín 
na období 2020-2025 o „opatření-4 Podpora společenského a kulturního života v obci“. 
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20. Souhlas podáním žádosti v rámci akce a projektem následného využití „Demolice 
objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 107, 108 a 447“ 

(tisk R/734) 

 

Usn. č. R 1323/06-21 

Rada města po projednání  

doporučuje  
- Zastupitelstvu Města Kojetína souhlasit s podáním žádosti o finanční příspěvek 

k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj „Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách 117D081“ v rámci akce „Demolice objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 
107, 108 a 447“ 

- projekt následného využití (PNV) revitalizovaného území, který je v souladu 
s platným Územním plánem města Kojetín. 

 

21. Schválení dodavatele PD, podpis smlouvy o dílo v rámci výběrového řízení 
„Rekonstrukce plynové kotelny K2 ul. Nová a K3 ul. Družstevní v Kojetíně“ a 
zplnomocnění k zastupování 

(tisk R/735) 

 

Usn. č. R 1324/06-21 

Rada města po projednání  

schvaluje 
- výběr dodavatele Ing. Eduarda Šobera, IČ: 12303518, se sídlem ulice Pilařova 8/2, 767 01 

Kroměříž, na dodávku projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce plynové 
kotelny K2 ul. Nová a K3 ul. Družstevní v Kojetíně“, která byla doporučena hodnotící komisi 
na základě výsledku posouzení a hodnocení doručených nabídek 

- uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace v rámci investiční akce 
Rekonstrukce plynové kotelny K2 ul. Nová a K3 ul. Družstevní v Kojetíně“, mezi 
objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a zhotovitelem, Ing. Eduardem Šoberem, IČ: 12303518, se sídlem ulice Pilařova 8/2, 767 
01 Kroměříž, za nabídkovou cenu 924 300 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

- zplnomocnění Ing. Eduarda Šobera, narozeného dne 26.05.1958, k zastupování ve všech 
správních úkonech, včetně přebírání písemností ve věci projektu „Rekonstrukce plynové 
kotelny K2 ul. Nová a K3 ul. Družstevní v Kojetíně“. 

 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta   
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 24. června 2021 
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