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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 11435/2021 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 64. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 13. října 2021, ve 13:10 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

1. Smlouva o dílo k projektu „Výstavba infrastruktury, demolice a úprava území Obora“ 

(tisk R/785) 

 

Usn. č. R 1388/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Výstavba infrastruktury, demolice a úprava území Obora – III. 
etapa – úprava území Obora – zemní práce a kácení dřevin“, 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 1 372 723,77 Kč bez 
DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy.  

 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/2021  

(tisk R/780) 

 

Usn. č. R 1389/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 17/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/780, kterým se: 

- - zvyšují příjmy o částku  334,24 tis. Kč 
- - zvyšují výdaje o částku  334,24 tis. Kč 

 

3. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/781) 

 

Usn. č. R 1390/10-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem nebytových prostor č. 59, o celkové výměře cca 23,40 m2, v I. nadzemním 
podlaží budovy č.p. 1373, na ulici 6. května, Kojetín, Kojetín I - Město, JM…, za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 600 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené 
s nájmem, v případě nájemce, který je plátcem DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH 
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v platné základní sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za účelem poskytování 
masérských služeb. 

 

Usn. č. R 1391/10-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem 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. 

 

Usn. č. R 1392/10-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 01.02.2012 mezi společností MULTI-S 
s.r.o., Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž, IČ:26912678, jako dodavatelem, a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako objednatelem, na poskytování služeb spojených 
se střežením nebytových prostor prostřednictvím kamerového systému v objektu č.p. 1373 na 
ulici 6. května, Kojetín, Kojetín I – Město, dohodou k 01.10.2021. 

 

4. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/782) 

 

Usn. č. R 1393/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 28, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, ZS…, 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. 

 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/783) 

 

Usn. č. R 1394/10-21  

Rada města po projednání  

souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 24 m2, dle 
geometrického plánu č. 2598-74/2021 ze dne 13.7.2021 označ. jako díl „a“ část pozemku p.č. 
436/1 o výměře 24 m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového 
spoluvlastnictví nabyvatelům: 
MK… – id. 4/6, 
SJM MK… a MK… – id. 2/6, 
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za kupní cenu 600,-Kč/m2 a úhradou nákladů s převodem spojených kupujícími – v tom 
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN.   

 

Usn. č. R 1395/10-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí  

informaci o záměru prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/36 pozemku p.č. 186/2 
ostatní plocha-jiná plocha, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, v katastrálním území Kovalovice u 
Kojetína, zapsaném na LV 333 a k záměru prodeje nemá námitek.     

 

Usn. č. R 1396/10-21  

Rada města po projednání  

souhlasí  

se zrušením usnesení ZM č. Z 336/06-21 ze dne 22.6.2021, týkající se směny částí pozemku 
p.č. 4427/26 a p.č. 5692/2 za pozemek p.č. 4427/5 v k.ú. Kojetín, z důvodu změny situace 
zjištěné při zaměření pozemků.  

předloží  

k projednání zastupitelstvu města 12/2021. 

                        

Usn. č. R 1397/10-21  

Rada města po projednání  

souhlasí  

se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 4427/26 trvalý travní porost o výměře cca 
72m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území a obci Kojetín, který je ve vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za část pozemku p.č. 
4427/5 trvalý travní porost o výměře cca 72m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 4474, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území 
a obci Kojetín, který je ve vlastnictví PP… s tím, že náklady související s převodem tj. 
geometrický plán, právní služby a správní poplatek na KÚ budou hrazeny stejným dílem 
oběma stranami.  

 

Usn. č. R 1398/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje        

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IZ-12-8002653/3 Kojetín, ACCOLADE, Padlých hrdinů, kVN, 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“. Pozemky ve vlastnictví Města 
Kojetína p.č. 1332/4, 1332/2, 5675/1, 1333/10 a 1333/8 v katastrálním území Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zemního kabelového vedení NN a VN a sítí pro 
elektronickou komunikaci. 

 

Usn. č. R 1399/10-21  

Rada města po projednání  
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schvaluje 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a innogy Energie s.r.o., Limuzínská 3135/12, 
Praha 10 – Strašnice pro odběrné místo Kroměřížská 202, Kojetín, místo spotřeby 
9300011363 a Sladovní 1309, Kojetín, místo spotřeby 9300026394 na období dodávky od 
01.01.2022 do 31.12.2023. 

 

6. Změna odpisových plánů příspěvkových organizací 

(tisk R/784) 

 

Usn. č. R 1400/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

změnu odpisového plánu Základní školy Kojetín, nám. Míru 83, p. o., na rok 2021, dle 
důvodové zprávy tisku R/784. 

 

Usn. č. R 1401/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2021, dle důvodové zprávy tisku 
R/784.  

 

7. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací „Cyklostezka kolem 
Alberta“ 

(tisk R/786) 

 

Usn. č. R 1402/10-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MS/2021/00160 
v rámci stavby “Cyklostezka kolem Alberta“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zastoupenou na základě pověření panem 
Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě. Nabídková cena činí 265 431 Kč, 

schvaluje 
uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 
“Cyklostezka kolem Alberta“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou 
města a zhotovitelem, společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 
00 Praha 9, IČO: 04084063, zastoupenou na základě pověření panem Ing. Miroslavem Kotem, 
supervizorem pro výstavbu sítě. 

  

8. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 
2021/2022 

(tisk R/787) 

 

Usn. č. R 1403/10-21  

Rada města po projednání  



   5/6 

schvaluje 

předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních 
komunikacích v zimním období 2021/2022, 

ukládá 

řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu 
v plném rozsahu.  

 

9. Zápis do kroniky města Kojetína za rok 2020 

(tisk R/788) 

 

Usn. č. R 1404/10-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zápis do kroniky města Kojetína za rok 2020. 

 

10. Termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín v roce 2022 

(tisk R/789) 

 

Usn. č. R 1405/10-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 
termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2022: 

leden  15.01.2022 

únor  05.02.2022 

březen  19.03.2022 

duben  23.04.2022 

květen  21.05.2022 

červen  18.06.2022 

červenec 23.07.2022 

srpen  27.08.2022 

září  17.09.2022 

říjen  22.10.2022 

listopad 12.11.2022 

prosinec 10.12.2022 

doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hodin, 

schvaluje 
termíny konání vítání občánků: 

leden  29.01.2022 

březen  26.03.2022 

květen  14.05.2022 

červenec 16.07.2022 

září  03.09.2022 

listopad 12.11.2022 
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11. Odvolání člena povodňové komise 

(tisk R/790) 

 

Usn. č. R 1406/10-21  

Rada města po projednání 

odvolává 

k 13.10.2021, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Povodňové komise Ing. 
Petra Floru. 

  

12. Telekomunikační síť FTTH pro T-Mobile 

(tisk R/791) 

 

Usn. č. R 1407/10-21  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s připojením zájmových budov ve vlastnictví Města Kojetína na telekomunikační síť FTTH 
společnosti T-Mobile v letech 2021-2022. 

 

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

14/A. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 

 

Usn. č. R 1408/10-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

oznámení ředitele Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, o vyhlášení volných dnů pro žáky 
5. až 9. ročníků, ve dnech 13.-15.10.2021, ze závažných organizačních důvodů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 18. října 2021 


