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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 10867/2021 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 63. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 21. září 2021, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína  

(tisk R/764) 

 

Usn. č. R 1364/09-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína k 21.09.2021.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  

(tisk R/765) 

 

Usn. č. R 1365/09-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  

 

3. Pověřenec pro Město Kojetín (GDPR) 

(tisk R/766) 

 

Usn. č. R 1366/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr pověřence pro ochranu osobních údajů 
(GDPR) pro město Kojetín“. Erudit, advokátní kancelář, s.r.o., Nové sady 996/25 Staré Brno, 
602 00 Brno IČ: 06706240, 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a poskytovatelem Erudit, advokátní kancelář, s.r.o., Nové sady 996/25 Staré 
Brno, 602 00 Brno IČ: 06706240, zastoupenou Mgr. Hynkem Růžičkou, jednatelem za cenu 
1 450 Kč/měsíc bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

http://www.kojetin.cz/
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4. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků za rok 2021 

(tisk R/767) 

 

Usn. č. R 1367/09-21  

Rada města po projednání  

zřizuje 

hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 1.10.2021 do 30.09.2022 

inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2021, 

jmenuje 

předsedu HIK   Miloslav Oulehla, místostarosta 

členy HIK  Ing. Leoš Ptáček, starosta 

   Bc. Jiří Stav, tajemník 

   Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odboru VVŠK) 

   Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO) 

   Jana Bosáková (zástupce vedoucího odboru VŽPD) 

předsedy a členy IK dle přílohy tisku č. R/767, 

stanovuje 

Plán inventur za rok 2021, dle přílohy tisku č. R/767, 

ukládá 

ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám. Míru, MěDDM, MŠ, ŠJ, MěKS, 
CSS)  

a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2021 Plán inventur za rok 2021 

b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 18.01.2022 úplný přehled majetku 
svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření, včetně podrobného 
seznamu svěřeného majetku a majetku užívaného na základě smluvního vztahu  

c) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 25.01.2022 závěrečnou zprávu o 
provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2021. 

 

5. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2022 

(tisk R/768) 

 

Usn. č. R 1368/09-21  

Rada města po projednání  

zřizuje 

komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2022, 

jmenuje  

předsedu komise:  starosta města - Ing. Leoš Ptáček,  

členy komise:   místostarosta města – Miloslav Oulehla,  

tajemník - Bc. Jiří Stav 

správce rozpočtu – Bc. Klára Jemelková 

vedoucí FO – Ing. Hana Večeřová, MSc. 

vedoucí odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová 

zástupce vedoucího odboru VŽPD – Jana Bosáková 

investiční technik – Rudolf Drtina 

člen RM – Leoš Ptáček ml. 
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ukládá 

výše uvedené komisi předložit I. verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2022 na jednání 
Rady města v 11/2021, 

ukládá 

ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám. Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS) 
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 19.10.2021 Návrh rozpočtu p.o. na rok 2022, 
Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele na rok 2022 (příspěvek p.o.), Plán 
oprav a investic k čerpání z investičního fondu p.o. a provozního příspěvku, Návrhy na opravy 
majetku a investice z rozpočtu zřizovatele, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. na roky 
2023-2024. 

 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2021 

(tisk R/769) 

 

Usn. č. R 1369/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 16/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/769, kterým se: 

- - zvyšují příjmy o částku  13 172,09 tis. Kč 
- - zvyšují výdaje o částku  13 172,09 tis. Kč 

 

7. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 

(tisk R/770) 

 

Usn. č. R 1370/09-21  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 12.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,  

souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/21/LCD mezi Českou 
spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku R/770. 

  

8. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/771 a R/771A) 

 

Usn. č. R 1371/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí 

se směnou pozemků p.č. st. 502, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535m2, jehož součástí 
je stavba s č.p. 447 a p.č. 528/2, zahrada o výměře 244m2, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemky p.č. st. 408, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1026m2, jehož součástí je stavba s č.p. 103 a p.č. 628/3, 
zahrada o výměře 35m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví 3457, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, které jsou ve vlastnictví společnosti Fe MARKET, s.r.o., Ostrata č.p. 130, PSČ 76311 
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Ostrata, IČO 25526227, s doplatkem 500.000,-Kč, který uhradí Město Kojetín. Související 
náklady jako právní služby, správní poplatky na KÚ, platí Město Kojetín, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 09/2021. 

 

Usn. č. R 1372/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí 

s úplatným převodem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/60 na pozemku p. č. 372/2, 
ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m2 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 2/60 na pozemku p.č. 4451/7, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
12m2, oba v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví  č. 2626, 
vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111 do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 
UZSVM/OPR/5044/2021-OPRM. Náklady spojené s převodem hradí kupující, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 09/2021. 

 

Usn. č. R 1373/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje  

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8021001/VB/001, Kojetín, Dvořákova p.č. 800/101, smyčka, kNN mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí povinná“ a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností 
Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 52/1a, Chválkovice, Olomouc, IČ: 
26836041 jako „Budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 800/51 a p.č. 800/118, oba orná půda, 
v katastrálním území Kojetín 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 NN.  

 

Usn. č. R 1374/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje        

uzavření Dohody o umístění stavby č. IZ-12-8002710//DUS/1 Kojetín, Olomoucká, p.č. 7172, 
vNN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Vlastník“ 
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 „Stavebník“. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína 
p.č. 5760/1, ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude 
dotčen dočasným podpěrným bodem a venkovním vedením do doby montáže střešníku na 
novém RD.  

 

Usn. č. R 1375/09-21  

Rada města po projednání  
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souhlasí  

se zrušením usnesení ZM č. Z 182/04-20 ze dne 28.04.2020 z důvodu odstoupení 
prodávajícího od záměru koupě pozemku p.č. 5752/2, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 09/2021. 

 

Usn. č. R 1376/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 226 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
341m2 jehož součástí je stavba č. ev. 13 a pozemku p.č. 227 zahrada o výměře  379m2, 
v katastrálním území Kovalovice u Kojetína,  zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za cenu nejvyšší 
nabídky, minimálně však ve výši 820.000,- Kč, a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím.  

 

9.  Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/772) 

 

Usn. č. R 1377/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. VV…, 

2. KV…, 

3. MP…, 

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. 

 

10. Žádost o změnu podmínek Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě 

(tisk R/773) 

 

Usn. č. R 1378/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí 

s uzavřením Dohody o změně věcného práva výhrady zpětné koupě ke Kupní smlouvě s 
výhradou zpětné koupě ze dne 30.6.2020, uzavřené  mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „oprávněným“  a JŠ… a RB… jako „povinnými“, dle 
přílohy tisku R/773, kterou se prodlužují  lhůty stanovené v Kupní smlouvě s výhradou zpětné 
koupě o 12 měsíců. Ostatní ujednání smlouvy se nemění, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 09/2021. 
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11. Rozšíření doplňkové činnosti Školní jídelny Kojetín 

(tisk R/774) 

 

Usn. č. R 1379/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí   

s rozšířením doplňkové činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, 
Kojetín I – Město, Hanusíkova 283, PSČ 752 01, IČ 70946957, o silniční motorovou dopravu 
nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, podle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

souhlasí   

s novelizovaným zněním Zřizovací listiny Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, 
Kojetín, Kojetín I – Město, Hanusíkova 283, PSČ 752 01, IČ 70946957, které se týká rozšíření 
doplňkové činnosti organizace o silniční motorovou dopravu, s účinností ode dne následujícího 
po dni schválení zastupitelstvem města, dle přílohy tisku R/774, 

souhlasí  

se svěřením nákladního automobilu Citroën Nemo, SPZ 5Z4 9672, VIN: 
VF7AAFHZ0C8293942, Inv. č. majetku 71420004, k provozování příspěvkové organizaci 
Školní jídelna Kojetín, Kojetín I – Město, Hanusíkova 283, IČ 70946957, 

předloží  

k projednání zastupitelstvu města. 

 

12. Žádost o posun splatnosti návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín 

(tisk R/775) 

 

Usn. č. R 1380/09-21  

Rada města po projednání  

souhlasí   

se změnou termínu pro vrácení finanční výpomoci ve výši 2.134.000,-Kč, poskytnuté na 
základě usnesení zastupitelstva Z250/11-20 a Z283/01-21 z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a 
mládeže Kojetín, p. o. za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce, přístavba a 
vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, a to z 30.11. 2021 na 31.12.2021. 

 

13. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/779) 

 

Usn. č. R 1381/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 59, o celkové výměře cca 23,40 m2, v I. 
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, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, 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. 
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Usn. č. R 1382/09-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 211/3, ostatní plocha, o výměře 1,36 m2, 
a části pozemku parc. č. 603/9, ostatní plocha, o výměře 1,36 m2, to vše v k.ú. Kojetín, zapsané 
na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ:28408306, za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 30 Kč/m2/rok + DPH v platné základní sazbě ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, za účelem umístění 2 ks balíkových automatů Z-BOX.   

  

14. Vyřízení pohledávky 

(tisk R/776) 

 

Usn. č. R 1383/09-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 
informace o pohledávce za zajištění pohřbení, 

schvaluje 

podání žaloby vůči dlužníkovi TK…, ve výši 8 439 Kč, 

pověřuje 

JUDr. Jiřího Taláška k podání žaloby u okresního soudu.  

 

15. Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/777) 

 

Usn. č. R 1384/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru AP …, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů její účasti na 
Mistrovství Evropy v Radiovém orientačním běhu, které se uskutečnilo ve dnech 28.08.-
03.09.2021 v Bulharsku. 

 

16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

(tisk R/778) 

 

Usn. č. R 1385/09-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě 514055/01/ZOZ/2007AK1 ze dne 27.02.2007 o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení, jehož předmětem změna sazebníku odměn za zpětný odběr 
elektrozařízení. Dodatek je uzavírán mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem –
starostou města (dále jen „Městem Kojetín“) a ASEKOL a.s., IČ: 27373231, 
Československého exilu 2062/8, Praha 4, 14300, zastoupená Ing. Šnírerem, na základě plné 
moci jako provozovatel kolektivního systému (dále jen „ASEKOL“). 
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17. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

17/A. Vzdání se funkce vedoucího úředníka 

 

Usn. č. R 1386/09-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

oznámení Ing. Petra Flory o vzdání se funkce vedoucího odboru výstavby, životního prostředí 
a dopravy Městského úřadu Kojetín.  

 

17/B. Zápis Komise životního prostředí a zemědělství 

 

Usn. č. R 1387/09-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství, ze dne 13.09.2021 a souhlasí 

s postupem údržby veřejné zeleně, navrženým uvedenou komisí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 27. září 2021 


