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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 9608/2021 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 62. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 25. srpna 2021, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/759) 
 
Usn. č. R 1352/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 21.09.2021. 
 
2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/2021 
(tisk R/756) 
 
Usn. č. R 1353/08-21 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/756, kterým se: 
- - snižují příjmy o částku  120,80 tis. Kč 
- - snižují výdaje o částku  120,80 tis. Kč 
 
3. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 
(tisk R/757 a R/757A) 
 
Usn. č. R 1354/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 39, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, JS…, 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. 
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Usn. č. R 1355/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 6 v domě na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, 
ze Smlouvy o nájmu bytu ze dne 28.11.2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
JS…, jako nájemcem, uplynutím sjednané doby nájmu, tj. k 31.08.2021. 
 
Usn. č. R 1356/08-21  
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 1 rok, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 1357/08-21  
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 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
Usn. č. R 1358/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 3 v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 26.03.2017, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a 
VO…, jako nájemcem, dohodou k 31.08.2021. 
 
4. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0514935018 
(tisk R/758) 
 
Usn. č. R 1359/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje  
dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 05149935018 mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČO: 00301370 a Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., se 
sídlem Praha 2, Římská 45, IČO: 46973451, s účinností od 01.09.2021. 
 
5. Příkazní smlouva k investiční akci „Cyklostezka Kojetín-Tovačov, k.ú. Kojetín“ 
(tisk R/760) 
 
Usn. č. R 1360/08-21  
Rada města po projednání  
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schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP a výkon TDI v rámci akce 
„Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“ mezi objednavatelem Městem Kojetínem, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a příkazníkem, společností NELL PROJEKT s.r.o., 
IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. 
Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, za nabídkovou cenu 120 000 Kč  bez DPH.  
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
6. Souhlas s podáním žádosti v rámci akce a projektem následného využití „Demolice 

objektů v majetku Města Kojetína – čp. 102, 107 a 108  
(tisk R/763) 
 
Usn. č. R 1361/08-21  
Rada města po projednání  
souhlasí 
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 a 108“, 
souhlasí 
s projektem následného využití (PNV) revitalizovaného území, který je v souladu 
s platným Územním plánem města Kojetín, tj. pozemky po demolici budou nabídnuty k prodeji 
s cílem nové výstavby a vytvoření zeleně. 
 
7. Kupní smlouva na automobil pro Školní jídelnu Kojetín 
(tisk R/761) 
 
Usn. č. R 1362/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodavatel nákladního automobilu Citroën 
Nemo“ – M servis, s.r.o., Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž, IČ: 25582615, 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo mezi kupujícím Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a prodávajícím, společností M servis, s.r.o., Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž, 
IČ: 25582615, zastoupenou Jiřím Míšou, jednatelem za cenu 85 000 Kč. Prodejní cena je 
včetně příslušné sazby DPH. 
 
8. Smlouva na administraci dotace a veřejné zakázky projektu Kojetín – IT vybavení 
(tisk R/762) 
 
Usn. č. R 1363/08-21  
Rada města po projednání  
schvaluje 
dodavatele úkonů a opatření spojených s dotačním poradenstvím při přípravě a realizaci 
projektu „Kojetín – IT vybavení“ GHC regio s.r.o. se sídlem Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, 
IČ: 277 90 797, zastoupenou jednatelem Ing. Alešem Calábkem, MBA, 
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schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a příkazníkem, společností GHC regio s.r.o. se sídlem Sokolská 541/30, 
779 00 Olomouc, IČ: 277 90 797, zastoupenou jednatelem Ing. Alešem Calábkem, MBA za 
cenu přípravy projektu 40 000 Kč a v případě získání dotace dle dalších podmínek smlouvy. 
Cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Pěchová v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
členka rady města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 25. srpna 2021 


