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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 843/2022 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 70. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 12. ledna 2022, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2022 

(tisk R/851) 

 

Usn. č. R 1496/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/851, kterým se: 
- - zvyšují výdaje o částku  670,75tis. Kč 
- - zvyšuje financování o částku 670,75tis. Kč 

 

 

2.  Nakládání s majetkem města  

(tisk R/852) 

 

Usn. č. R 1497/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s prodejem části pozemku p.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 24m2, označ. jako díl „a“ a části 
pozemku p.č. 5767/5 ostatní plocha o výměře 0,25m2, označ. jako díl „b“ dle geometrického 
plánu č. 2598-74/2021 ze dne 13.7.2021, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané 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 

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, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 01/2022. 
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Usn. č. R 1498/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s prodejem 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, MŠ…, 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,  

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 01/2022. 

 

Usn. č. R 1499/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900109991_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 v zastoupení GasNet 
Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako „oprávněný“ a  PP… 
jako „investor“. Pozemky p.č. 5741/1 a p.č. 664/2, které se nachází v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny právem zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to na 
dobu neurčitou. 

 

Usn. č. R 1500/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Dodatku č.10 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 02/2012   uzavřené dne 
18.1.2012 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a 
TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 
64608727, s účinností od 1.1.2022, kterým se zvyšuje cena tepelné energie z 627Kč/GJ na 
1.045Kč/GJ. 

 

Usn. č. R 1501/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy na odkoupení plynovodní přípojky Kroměřížská č.p. 108 mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „kupujícím“ a společností 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 jako 
„prodávajícím“, za kupní cenu 1.105 Kč. 
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3. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/853) 

 

Usn. č. R 1502/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 178/1, ostatní plocha-manipulační plocha, o výměře cca 30 m2, 
v k.ú. Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, MV…, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 10 Kč/m2/rok včetně DPH v platné základní sazbě ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, za účelem umístění plechové garáže k parkování 
motorového vozidla. 

 

4.  Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/854) 

 

Usn. č. R 1503/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

Usn. č. R 1504/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. C4 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy 
o nájmu bytu, uzavřené dne 19.08.2021, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a AZ… a VO…, jako nájemci, dohodou 
k 28.02.2022. 

 

Usn. č. R 1505/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

ukončení nájmu bytu č. B5 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy 
o nájmu bytu uzavřené dne 20.04.2016, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a JT… a LT…, jako 
nájemci, dohodou k 31.03.2022. 

 

5.  Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 

(tisk R/855) 

 

Usn. č. R 1506/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
zřízeným příspěvkovým organizacím jejich účetní odpisové plány na rok 2022, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/855, 
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schvaluje  
změnu úpravy schváleného příspěvku na účetní odpisy v rámci provozního příspěvku  
Školní jídelně, Hanusíkova 10, p.o., navýšení o 20 762 Kč z důvodu pořízení multifunkční 
pánve dle důvodové zprávy a žádosti příspěvkové organizace R/855, 

schvaluje  

změnu úpravy schváleného příspěvku na účetní odpisy v rámci provozního příspěvku  
Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., navýšení o 30 021 Kč z důvodu 
rekonstrukce budovy dle důvodové zprávy a žádosti příspěvkové organizace R/855, 

schvaluje 

snížení příspěvku na provoz na rok 2022 Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka  
Čecha 586, p.o., ve výši 28 tis. Kč, dle důvodové zpráv R/855, 

souhlasí  
s vyřazením nepotřebného majetku Školní jídelny Kojetín, Hanusíkova 10 p. o.,  
jedná se o plynovou smažící pánev GHP PP-980 (inventární číslo 714320028*M49) a 
elektrický kotel E-B 150/900 (inventární číslo 714320024), dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/855. 

 

6. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomoci starostovi města  

(tisk R/856) 

 

Usn. č. R 1507/01-22  

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 16.11.2021 do 31.12.2021. 

 

7. Smlouva o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 

(tisk R/859) 

 

Usn. č. R 1508/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 
Uzavření Smlouvy o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022, mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín, 
IČ00301370 a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 
Olomouc, IČ 60609460, jejímž předmětem je úprava podmínek spolupráce na projektu Hry X. 
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022, která se  bude konat ve dnech 26. 6. – 1. 7. 2022 na 
území Olomouckého kraje, a Město Kojetín se zavazuje uhradit spolupořadatelský příspěvek 
ve výši  100 000 Kč. 

 

8. Poskytnutí peněžitých darů  

(tisk R/858) 

 

Usn. č. R 1509/01-22  

Rada města po projednání 
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bere na vědomí 

žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o poskytnutí peněžitého daru, ve 
výši 50.000 Kč, na doplnění vybavení jednotky požární stanice Kojetín o skladovací a výdejní 
zařízení pohonných hmot FUELMASTER 1500, 

doporučuje 

Zastupitelstvu města Kojetína poskytnout peněžitý dar Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na 
doplnění vybavení jednotky požární stanice Kojetín o skladovací a výdejní zařízení pohonných 
hmot FUELMASTER 1500, 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Sociální služby města Kroměříže, 
Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, IČ: 71193430, ve výši 10.000 Kč, na financování výdajů, 
souvisejících s poskytováním služeb organizace v roce 2022. 

 

9.  Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

(tisk R/857) 

 

Usn. č. R 1510/01-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2021, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dle přílohy tisku R/857. 

 

10. Pověření místostarosty města 

(tisk R/860) 

 

Usn. č. R 1511/01-22  

Rada města po projednání  

pověřuje 

Miloslava Oulehlu, místostarostu města, k podepisování smluv a dalších dokumentů (žádostí, 
návrhů apod.) ve věcech, o kterých svým usnesením rozhodla Rada města Kojetína nebo 
Zastupitelstvo města Kojetína a výhradně v rámci těchto usnesení. 

 

11.  Smlouva o dílo na akci „Oprava chodníku v ulici Kroměřížská, Kojetín“ 

(tisk R/861) 

 

Usn. č. R 1512/01-22 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2021 k investiční akci „Oprava chodníku v ulici Kroměřížská, 
Kojetín“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 
5 643 476,77 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 
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12.  Smlouva o dílo na akci „Oprava chodníku v ulici Rumunská, Kojetín“ 

(tisk R/862) 

 

Usn. č. R 1513/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 15/2021 k investiční akci „Oprava chodníku v ulici Rumunská, 
Kojetín“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 
1 484 067,50 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 

 

13. Smlouva o dílo „Kabelové vedení a lampy VO v ulici Kroměřížská“ 

(tisk R/866) 

 

Usn. č. R 1514/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2022 k investiční akci „Kabelové vedení a lampy VO, ul. 
Kroměřížská, Kojetín – II. etapa“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, 
Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou 
společnosti za nabídkovou cenu 850 430,47 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

14. Zplnomocnění k inženýrské činnosti „Výstavba parkovacích stání v ulici Tyršova“ 

(tisk R/863) 

 

Usn. č. R 1515/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 
zplnomocnění společnosti NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín, IČ 
29209081, zastoupenou paní Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, k provádění 
všech nezbytných úkonů v rámci přípravy realizace investiční akce „Výstavba parkovacích 
stání na ulici Tyršova, Kojetín“, a to zejména ke komunikaci s příslušnými úřady a orgány 
veřejné správy. 

 

15.  Zplnomocnění k inženýrské činnosti „Výstavba zpevněných ploch v ulici 
Tvorovská“ 

(tisk R/864) 

 

Usn. č. R 1516/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 
zplnomocnění společnosti NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín, IČ 
29209081, zastoupenou paní Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, k provádění 
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všech nezbytných úkonů v rámci přípravy realizace investiční akce „Výstavba zpevněných 
ploch na ulici Tvorovská v Kojetíně“, a to zejména ke komunikaci s příslušnými úřady a orgány 
veřejné správy. 

 

16.  Dodavatel PD, smlouva o dílo „Výstavba infrastruktury Lokalita Padlých hrdinů“ 

(tisk R/865) 

 

Usn. č. R 1517/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- výběr dodavatele společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Zarámí 

č.p. 428, 760 01 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou 
společnosti, na vypracování projektové dokumentace k investiční akci „Výstavba 
infrastruktury Lokalita Padlých hrdinů – PD“, která byla doporučena hodnotící komisí na 
základě výsledku posouzení a hodnocení doručených nabídek, 

- zplnomocnění dodavatele společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem 
ulice Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, 
jednatelkou společnosti k zastupování ve všech správních úkonech, včetně přebírání 
písemností ve věci investiční akce „Výstavba infrastruktury Lokalita Padlých hrdinů – PD“, 

- uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rámci investiční akce 
„Výstavba infrastruktury Lokalita Padlých hrdinů - PD“, 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 společností NELL 
PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín, zastoupenou 
paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti za nabídkovou cenu 770 500 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy.  

 

17.  Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně za rok 2021 

(tisk R/867) 

 

Usn. č. R 1518/01-22  

Rada města po projednání 

doporučuje  

Zastupitelstvu města Kojetína vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu 
veřejného pořádku za rok 2021.  

 

18. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/868) 

 

Usn. č. R 1519/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 25.01.2022. 

 

 

 



   8/8 

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

20/A. Návrh HIK na vyřazení majetku 

 

Usn. č. R 1520/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

vyřazení majetku – objektů č.p. 102, 103, 107 a 108, v důsledku likvidace (demolice), dle 
návrhu Hlavní inventarizační komice, ze dne 11.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 14. ledna 2022 


