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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 13024/2021 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
z 66. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 24. listopadu 2021, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Informace o hospodaření Města Kojetína  

(tisk R/813) 

 

Usn. č. R 1429/11-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

informaci vedoucí finančního odboru Městského úřadu Kojetín o aktuální finanční situaci Města 
Kojetína. 

 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/2021 

(tisk R/814) 

 

Usn. č. R 1430/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 20/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/795 kterým se: 
- - zvyšují příjmy o částku  14,50 tis. Kč 
- - zvyšují výdaje o částku  14,50 tis. Kč 

 

3. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2022 

(tisk R/815) 

 

Usn. č. R 1431/11-21  

Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2022 dle přílohy č. 1 tisku R/815, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   129 392,98 tis. Kč 
- výdaje ve výši   146 050,40 tis. Kč 
- financování ve výši    16 657,42 tis. Kč 

souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2026 dle přílohy č. 2 tisku R/815, 
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předloží 

zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2022 
včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2026 na jeho zasedání dne 
14. prosince 2021, 

navrhuje    

svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 změny schváleného 

rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

navrhuje      
- stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města,  
- POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, přijaté 

transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a udržování dle přílohy 
č.1, 

- PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové příjmy a 
veškeré výdaje (vyjma položky 5171), dle přílohy č.1, 

navrhuje     

stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 dle 

přílohy č. 3 tisku R/815 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2022, 

navrhuje 

svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 do výše 500 tis. Kč, 

navrhuje 

svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2022 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, 

navrhuje pověřit 

vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2021, kterým 
by byly provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení 
jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a  

ukládá 

o provedeném rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i zastupitelstvo na 
jejich zasedání v lednu 2022. 

 

4. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomocí starostovi města 

(tisk R/816) 

 

Usn. č. R 1432/11-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných 
starostou města Ing. Leošem Ptáčkem na základě svěření pravomocí usnesením R 553/11-
19, za období od 24.07.2021 do 15.11.2021. 

 

5. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/817) 
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Usn. č. R 1433/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

snížení příspěvku na provoz na rok 2021 Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 
400tis.Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/817. 

 

Usn. č. R 1434/11-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., o odvod finančních prostředků 
z RF do IF a navýšení účelového příspěvku na energie na rok 2021 z důvodu chybějících 
peněžních prostředků na pokrytí spotřeby energií na rok 2021 a 

ukládá 

Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o. zajistit financování výdajů na energie 
v roce 2021 v rámci schváleného rozpočtu p.o. a zapojením prostředků rezervního fondu p.o. 

 

Usn. č. R 1435/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s použitím fondu investic Mateřské školy Kojetín, p. o., k financování výmalby prostor v budově 
MŠ Masarykovo nám., dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/817. 

 

6.  Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/818) 

 

Usn. č. R 1436/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 4-2011, na poskytování úklidových služeb v budově 
Radnice, ze dne 08.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. 
s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým dojde ke změně 
výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/818. 

 

Usn. č. R 1437/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1-2013, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor budovy Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 2 tisku R/818. 

 

Usn. č. R 1438/11-21  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2-2013, na poskytování úklidových služeb 
nájemních ploch v budově Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 3 tisku R/818. 

 

Usn. č. R 1439/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 4-2012, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor domů DPS, ze dne 09.02.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 4 tisku R/818. 

 

7. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/819) 

 

Usn. č. R 1440/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

vyřazení bytu č. 6 v domě na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, z bytového fondu 
Města Kojetína z důvodu jeho špatného technického stavu. 

 

Usn. č. R 1441/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu věci movité č. 151/2019 ze dne 10.12.2018, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 
752 01 Kojetín, IČ:64608727, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako nájemcem, na pronájem odpadových nádob, kterým dojde 
ke snížení počtu umístěných kontejnerů na odpad u domu č.p. 371 na ulici Palackého, Kojetín, 
Kojetín I – Město, na 1 ks, dle přílohy tisku R/819. 

 

Usn. č. R 1442/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. AŠ…, 

2. JS…,  

3. PP…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 75,20 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, které jsou 



   5/12 

v majetku Města Kojetína, a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. 

 

Usn. č. R 1443/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu v délce sjednané doby nájmu ve Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 20.09.2021 mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a  
ZMP…, ze 3 měsíců na 6 měsíců, s účinností od 01.01.2022. 

 

Usn. č. R 1444/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu v určení bytů č. D1 a D2 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, které 
již nebudou určeny jako byty pro bydlení zdravotně postižených osob. 

 

Usn. č. R 1445/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu č. 1/2019 – Zásady pro poskytování nájmu bytů, které jsou 
v majetku Města Kojetína, a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, ve znění dle přílohy č. 2 tisku R/819.  

  

8. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/820) 

 

Usn. č. R 1446/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí pozemku p.č. 241 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213m2 jehož součástí je 
budova s č.p. 4 a pozemku p.č. 242 zahrada o výměře 121m2, v katastrálním území Kovalovice 
u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 123, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví společnosti Realpay s.r.o., Hrnčířská  813/23, 
Veveří, 60200 Brno do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I-Město, za kupní cenu 600.000 Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 12/2021.  

 

Usn. č. R 1447/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o dalších vzájemných smluvních vztazích, 
jejíž předmětem je nabytí částí pozemků p.č. 5260/2 orná půda o výměře cca 134m2 a p.č. 
5260/3 ostatní plocha o výměře cca 489m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví 3383, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se sídlem 
43670 Litvínov – Záluží 1, IČO: 27597075 jako „Budoucí prodávající“ do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí kupující“, za 
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účasti investora společnosti Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, se sídlem  Sokolovská 
394/17, 18 600 Praha 8, Karlín, IČO: 07398573, k realizaci výstavby dopravního napojení 
okružní křižovatky u Průmyslové zóny, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 12/2021.  

 

Usn. č. R 1448/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí pozemku p.č. 4431/5 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v katastrálním území Kojetín, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 34, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví SJM PH a DH…, do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 50 Kč/m2 a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojeným kupujícím, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 12/2021.  

 

Usn. č. R 1449/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 522/1 zahrada o výměře cca 10m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za kupní cenu 300 
Kč/m2 + DPH a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – 
v tom geometrický plán, právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.  

 

Usn. č. R 1450/11-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost o prodej části pozemku p.č. 178/1 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře cca 
30m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 

 

9. Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

(tisk R/821) 

 

Usn. č. R 1451/11-21  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, a navrhuje stanovit sazbu místního poplatku pro rok 2022 ve výši 
790 Kč, 
předloží 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství k projednání zastupitelstvu města dne 14.12.2021.  
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10. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/805) 

 

Usn. č. R 1452/11-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 14.12.2021. 

 

11. Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok 2022 

(tisk R/806) 

 

Usn. č. R 1453/11-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2022, 

doporučuje 

zastupitelstvu města schválit návrh termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva 
města Kojetína na rok 2022. 

 

12. Provoz Mateřské školy Kojetín 

(tisk R/807) 

 

Usn. č. R 1454/11-21 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
- přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace – v termínu 

23.12.2021 – 31.12.2021, 
- omezení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace – v termínu 18., 19., 

22. a 23. listopadu 2021, 
- omezení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace – podle jednotlivých 

tříd – v termínu 15. – 19. listopadu 2021. 

 

13. Školské rady základních škol 

(tisk R/808) 

 

Usn. č. R 1455/11-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 
Informaci o činnosti školských rad základních škol za uplynulé volební období, 

jmenuje 

- PharmDr. Adélu Hálkovou členkou Školské rady Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, 
okres Přerov, 

- PharmDr. Adélu Hálkovou členkou Školské rady Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, okres Přerov. 
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14. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Kojetín 

(tisk R/809) 

 

Usn. č. R 1456/11-21  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

žádost a přiložené podklady k žádosti ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 

schvaluje 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/809. 

 

15. Organizační směrnice pro konání obřadů a dalších akcí zajišťovaných Městem 
Kojetín 

(tisk R/810) 

 

Usn. č. R 1457/11-21  

Rada města po projednání  

schvaluje 

Vnitřní předpis Města Kojetín č.2/2021 - Organizační směrnici pro konání obřadů a dalších 
slavnostních akcí zajišťovaných Městem Kojetín – s účinností od 01.01.2022. 

 

16. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy v Kojetíně za školní rok 2020/2021 

(tisk R/811) 

 

Usn. č. R 1458/11-21  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586 a Mateřské školy 
Kojetín za školní rok 2020/2021; zprávy předloží k projednání zastupitelstvu města 
14.12.2021. 

 

17. Výjimka z počtu žáků v přípravní třídě 

(tisk R/812) 

 

Usn. č. R 1459/11-21  

Rada města po projednání 

povoluje 

pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě ZŠ Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, Kojetín na celkový počet 17 žáků ve třídě,  

ukládá 

řediteli ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín zajištění stávající kvality vzdělávání a 
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravné třídě.  

  

18. Plány činnosti komisí rady města na rok 2022 

(tisk R/822) 
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Usn. č. R 1460/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

plány činnosti Komise školství RM a Komise životního prostředí a zemědělství RM, na rok 
2022. 

 

19. Dodatky smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

(tisk R/823) 

 

Usn. č. R 1461/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dodatků: 

- 1) DODATEK č.15 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, 
- 2) DODATEK č.11 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů 

a smlouvy o výpůjčce, 
- 3) DODATEK č.1 ke smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť, 
- 4) DODATEK č. 4 ke smlouvě o zajištění činností a služeb spojených s údržbou nemovitostí 

ve vlastnictví Města Kojetín,  

jejichž předmětem je změna ceníku služeb, u dodatku ad 4) navíc změna přílohy č.1 
specifikace předmětných nemovitostí, u dodatku ad 2) navíc doplnění zpětného odběru 
pneumatik a autobaterií, mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. 
Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti. 

 

20. Kompletní dotační management k vybudování „Naučné stezky Biocentra Kojetín“ 

(tisk R/824) 

 

Usn. č. R 1462/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- podání žádosti o dotaci do programu MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), dle příslušné 

výzvy v roce 2021, na investiční akci „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“. 

- zplnomocnění společností Plus Projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 
Brno, IČ: 08671427, jmenovitě jednatelku společnosti Mgr. Kamilu Kolářovou k věcem 
spojených s veškerými činnostmi souvisejícími se zpracováním dokumentů pro získání 
dotace a zajištění realizačního managementu v rámci investiční akce „Naučná stezka 
Biocentrum Kojetín“.  

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“, jejímž 
předmětem je zpracováním dokumentů pro získání dotace a zajištění realizačního 
managementu v rámci investiční akce „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“.  Smlouva je 
uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou 
města a příkazníkem, společností Plus Projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 
602 00 Brno, IČ: 08671427, zastoupenou jednatelkou společnosti Mgr. Kamilou Kolářovou 
s nabídkovou cenou 115 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
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21. Smlouva o dílo „Revitalizace bytového domu Masarykovo náměstí 54, Kojetín“ 

(tisk R/825) 

 

Usn. č. R 1463/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- zplnomocnění Ing. Michala Pospíšila, IČ: 76430952, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 

15, 752 01 Kojetín, pověřeného k zastupování ve všech správních úkonech, včetně 
přebírání písemností ve věci projektu „Revitalizace bytového domu Masarykovo náměstí 
čp. 54 Kojetín“, 

- uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rámci projektu 
„Revitalizace bytového domu Masarykovo náměstí čp. 54 Kojetín“, 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. 
Michalem Pospíšilem IČ: 76430952, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 15, 752 01 Kojetín, 
za nabídkovou cenu 197 500 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

  

22. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na PD „Zastřešená ledová plocha Kojetín“ 

(tisk R/826) 

 

Usn. č. R 1464/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

- úpravu předmětu příkazní smlouvy spočívající ve změně úkonu, kterým se předmět 
rozšiřuje Dodatkem č. 1 o administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby pro 
zastřešenou ledovou plochu Kojetín, 

- uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě k investiční akci „Administrace výběrového řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace pro zastřešená ledová plocha Kojetín“, jejímž 
předmětem je administrace výběrového řízení na zhotovitele administrace výběrového 
řízení na zhotovitele stavby pro zastřešenou ledovou plochu v režimu Design & Build. 
Dodatek č. 1 je uzavírán mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a příkazníkem, společností Plus Tender, s.r.o., se sídlem 
Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 08671401, zastoupenou jednatelem společnosti 
Ing. Petrem Kolářem. Nabídková cena původní příkazní smlouvy ve výši 80 000 Kč bez 
DPH se rozšířením předmětu plnění navyšuje o 20 000 Kč bez DPH. Celková cena je tedy 
100 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  

 

23. Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce KD Popůvky“ 

(tisk R/827) 

 

Usn. č. R 1465/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- podání žádosti o dotaci do programu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj), dle příslušné 

výzvy v roce 2021 a 2022, na investiční akci „Rekonstrukce KD Popůvky“. 
- zplnomocnění společností Plus Projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 

Brno, IČ: 08671427, jmenovitě jednatelku společnosti Mgr. Kamilu Kolářovou k věcem 
spojených s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací dotace v rámci investiční 
akce „Rekonstrukce KD Popůvky“. 
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- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Rekonstrukce KD Popůvky“, jejímž 
předmětem je zpracování dokumentů po získání dotace, kompletace finální žádosti, včetně 
všech povinných příloh a poradenské činnosti až do doby podání žádosti. Příkazní smlouva 
je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a příkazníkem, společností Plus Projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, 
Stránice, 602 00 Brno, IČ: 08671427, zastoupenou jednatelkou společnosti Mgr. Kamilou 
Kolářovou s nabídkovou cenou 125 000 Kč bez DPH se splatností po výběru Žádosti 
k financování. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy. 

- zpracování projektové žádosti o dotaci do MMR na základě objednávky s nabídkovou 
cenou 25 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době fakturace. 

 

24. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Eltma 

(tisk R/828) 

 

Usn. č. R 1466/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 
00301370, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a ELT Management Company 
Czech Republic s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČ 04684010, zastoupenou 
Radimem Filákem, jednatelem společnosti („Eltma“). 
 

25. Revokace usnesení Smlouva o realizaci překládky sítě „Cyklostezka kolem Alberta“ 

(tisk R/829) 

 

Usn. č. R 1467/11-21  

Rada města po projednání 

revokuje 

usnesení č. R 1402/10-21 ze dne 13.10.2021 o 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 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 280 674 Kč,  

- 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. 
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26. Zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace „Zastřešená ledová plocha Kojetín“ 

(tisk R/830) 

 

Usn. č. R 1468/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

Výzvu k podání žádosti o účast, Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace v otevřeném 
podlimitním řízení v režimu Design & Build „Zastřešená ledová plocha Kojetín“. 
 

27. Smlouva o poskytnutí služeb Equica a.s. 

(tisk R/831) 

 

Usn. č. R 1469/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytování služeb, mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 
26490951, jejímž jménem jedná: Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel, na základě plné 
moci ze dne 29.06.2021. 

 

28. Multifunkční pánev pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. 

(tisk R/832) 

 

Usn. č. R 1470/11-21  

Rada města po projednání 

schvaluje 

Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, udělení výjimky z postupu dle čl. 2. vnitřního 
předpisu č. 8/2019 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, pro výběr 
dodavatele na multifunkční pánev. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 30. listopadu 2021 


