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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 1603/2022 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 71. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 25. ledna 2022, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  

(tisk R/869) 

 

Usn. č. R 1521/01-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

2.  Informace o posledním rozpočtovém opatření roku 2021 – č. 23/2021  

(tisk R/870) 

 

Usn. č. R 1522/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s posledním rozpočtovým opatřením roku 2021 - č. 23/2021, dle přílohy a důvodové zprávy 
tisku R/663, kterým se:    

- zvyšují příjmy o částku              5,20 tis. Kč 

- snižují výdaje o částku        - 394,80 tis. Kč 

- snižuje se financování o částku            - 400 tis. Kč 

předloží 

informaci o posledním rozpočtovém opatření roku 2021 - č. 23/2021 ZM dne 25.01.2022. 
 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2022 

(tisk R/871 a R/871A) 

 

Usn. č. R 1523/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 2/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/871, kterým se: 
- příjmy snižují o částku             - 1 441,66 tis. Kč 
- výdaje zvyšují o částku              18 405,83  tis. Kč 
- zvyšuje se financování o částku           19 847,49  tis. Kč 

 

http://www.kojetin.cz/
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předloží 

k projednání zastupitelstvu města 25.01.2022. 

 

Usn. č. R 1524/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/871A, kterým se zvyšují: 
- výdaje o částku     382,09 tis. Kč 
- financování o částku    382,09 tis. Kč 

 

4. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/872) 

 

Usn. č. R 1525/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem obecního bytu č. C4, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. PD…, 

2. ČH…, 

3. MZ…, 

4. JS…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 80,00 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, které jsou 
v majetku Města Kojetína, a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. 

 

5.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/873) 

 

Usn. č. R 1526/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s prodejem částí pozemků: 

p.č. 1333/8  ostatní plocha o výměře cca 498m2,  

p.č. 1333/10  ostatní plocha o výměře cca 358m2,  

p.č. 5675/1  ostatní plocha o výměře cca 109m2,  

p.č. 1332/2  trvalý travní porost o výměře cca 49m2 

p.č. 1332/3  ostatní plocha o výměře cca 175m2,  

p.č. 1290/17  orná půda o výměře cca 437m2,  

p.č. 6582/53  orná půda o výměře cca 44m2,  

p.č. 6582/54 orná půda o výměře cca 222m2,  

p.č. 5671/4  ostatní plocha o výměře cca 2226m2,  

p.č. 5260/74  orná půda o výměře cca 65m2, 
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které budou upřesněny po zpracování geometrického plánu, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, 
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, společnosti Accolade CZ 43, s.r.o., 
člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ 07398573, za kupní 
cenu ve výši 300,-Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby dopravního napojení průmyslové zóny 
Kojetín, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím a 
souhlasí s uzavřením SoSBK dle přílohy, 

předloží  

k projednání zastupitelstva města                    

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/874) 

 

Usn. č. R 1527/01-22  

Usnesení se v souladu s § 40 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje. 

 

7. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2022 

(tisk R/875A) 

 

Usn. č. R 1528/01-22  

Rada města po projednání  

souhlasí 
s předložením Žádosti o dotaci v rámci dotačního Programu na podporu JSDH 2022 
Olomouckého kraje – Dotační titul č. 2 – Dotace na pořízení cisternových automobilových 
stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 – 
na pořízení nového dopravního automobilu, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/875A, 

předloží 

k projednání a ke schválení ZM dne 25.01.2022 

 

8. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu projektů v oblasti kultury 

(tisk R/875B) 

 

Usn. č. R 1529/01-22  

Rada města po projednání  

souhlasí 
s podáním Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 05_03_PROGRAM NA PODPORU 
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI KULTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2022, 
jehož vyhlašovatelem je Olomoucký kraj - na pořízení nového podia k pořádání kulturních akcí 
v Kojetíně. 
 

9. Svěření automobilů k zajištění sociálních služeb CSS  

(tisk R/884) 

 

Usn. č. R 1530/01-22  

Rada města po projednání 

doporučuje Zastupitelstvu města Kojetína  
- svěřit osobní automobil VOLKSWAGEN CADDY MAXI, VIN: WV2ZZZSKZNX031684, 

pořízený v rámci projektu spolufinancovaného z dotace IROP – „Pořízení automobilů pro 
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účely poskytování sociální služby Kojetín“, reg.č. projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012751, k provozování příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, IČ75123215, za 
účelem poskytování sociální služby, v souladu s dotačními podmínkami, 

- souhlasit se svěřením druhého vozidla - osobního automobilu VOLKSWAGEN CADDY 
MAXI s přestavbou, který bude pořízen v rámci projektu spolufinancovaného z dotace 
IROP – „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín“, reg.č. projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012751, k provozování příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, IČ75123215, za 
účelem poskytování sociální služby, v souladu s dotačními podmínkami, 

- uložit Centru sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, 
IČ75123215 zabezpečit naplnění stanovených indikátorů projektu a zabezpečit 
poskytování sociální služby v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
v souladu s Pověřením k závazku veřejné služby. 

 

10. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2021 

(tisk R/875) 

 

Usn. č. R 1531/01-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2021, 

předloží k projednání zastupitelstvu města 25.01.2022. 

 

11.  Komplexní vzdělávání ředitelky organizace Centra sociálních služeb Kojetín 

(tisk R/876) 

 

Usn. č. R 1532/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s komplexním vzdělávání ředitelky CSS Kojetín za účelem získání diplomu Certifikovaný 
manažer v sociálních službách s možností získání certifikátu s celoevropskou platností (EAN). 

 

12. Personální změny organizace Centra sociálních služeb Kojetín od 01.03.2022 

(tisk R/877) 

 

Usn. č. R 1533/01-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- personální změny v organizaci CSS Kojetín, příspěvková organizace od 1.3.2022 - 

zřízení pracovní pozice Pracovník sociální péče (pečovatelka) s úvazkem 1,0, 
- organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace 

s účinností od 01.03.2022. 

 

13.  Zpráva o stavu veřejného pořádku – zpráva o činnosti Policie ČR, Obvodního 
oddělení Kojetín, za rok 2021  

(tisk R/878) 
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Usn. č. R 1534/01-22  

Rada města po projednání  

doporučuje  

Zastupitelstvu města Kojetína vzít na vědomí zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku v roce 2021, za Obvodní oddělení Policie ČR Kojetín. 

 

14. Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů obcí Střední Moravy 

(tisk R/879) 

 

Usn. č. R 1535/01-22 

Rada města po projednání 

doporučuje  

Zastupitelstvu města Kojetína schválit úhradu příspěvku za Město Kojetín, jakožto člena 
dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Střední Moravy“, do Regionálního fondu pro 
přípravu projektů na Střední Moravě, na rok 2022, ve výši 17.886 Kč. 

 

15. Realizace investičních akcí v roce 2021 

(tisk R/880) 

 

Usn. č. R 1536/01-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2021. 

 

16.  Souhlas s podáním žádosti o dotaci „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru – půdní vestavba“ 

(tisk R/881) 

 

Usn. č. R 1537/01-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do programu IROP (Integrovaného regionálního operačního 
programu, dle příslušné výzvy v roce 2022, projektu „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru Kojetín-
půdní vestavba“, 

schvaluje 
- zplnomocnění společnosti Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, se sídlem 

Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176 jmenovitě jednatele společnosti RNDr. 
Otakara Prudila k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací 
dotace v rámci investiční akce „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru Kojetín-půdní vestavba“,  

- uzavření příkazní smlouvy na administraci dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) projektu „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru Kojetín-půdní 
vestavba“, jejímž předmětem je zpracování dokumentů po získání dotace a studie 
proveditelnosti projektu. 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 Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, se sídlem Tř. T. Bati 
5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176, zastoupenou jednatelem společnosti RNDr. 
Otakarem Prudilem, s nabídkovou cenou 155 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
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17.  Souhlas s podáním žádosti o dotaci „Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“ 

(tisk R/882) 

 

Usn. č. R 1538/01-22  

Rada města po projednání  

souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do programu NPO (Národní plán obnovy), dle příslušné výzvy 

v roce 2022, na investiční akci „Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“, 

schvaluje 
- zplnomocnění společnosti Plus Projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 

Brno, IČ: 08671427, jmenovitě jednatelku společnosti Mgr. Kamilu Kolářovou, MBA, 
k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací dotace v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“, 

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci projektu „Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“, 
jejímž předmětem je zpracování dokumentů po získání dotace včetně všech povinných 
příloh. 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, MBA s nabídkovou cenou 185 000 Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy. 

 

18.  Příkazní smlouva „Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/883) 

 

Usn. č. R 1539/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy s administrátorem dotace z Operačního programu životního 
prostředí (OPŽP) na zpracování monitorovacích zpráv stavby „Biocentrum Kojetín“, jejímž 
předmětem je zpracování dokumentů po dokončení předmětného projektu po dobu 
udržitelnosti projektu 10 let. 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 GHC regio 
s.r.o., se sídlem Sokolská 541/20, 779 00 Olomouc, IČ: 27790797, zastoupenou jednatelem 
společnosti Ing. Alešem Calábkem, MBA, s nabídkovou cenou 10 000 Kč/rok bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy a 
každoročně upravována o inflační koeficient, jehož výši určuje ČNB ČR.  

 

 

19.  Smlouva o dílo k projektu „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/885) 

 

Usn. č. R 1540/01-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“, mezi objednatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a zhotovitelem 
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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 1 793 126,75 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době uzavření smlouvy.  

 

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

20/A. Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. R 1541/01-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 12.01.2022, 

ukládá 

odboru VŽPD zajistit úpravu dřevin na pozemcích města Kojetína, dle doporučení Komise 
životního prostřední a zemědělství RM, ze dne 12.01.2022. 

 

21/B.  Měření emisí na území města Kojetína 

 

Usn. č. R 1542/01-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

nabídku společnosti Agdata s.r.o., Nové sady 988/2, Brno, na monitoring meteorologických 
podmínek území města Kojetína - Meteo  PRO II 230V, 

nesouhlasí 

s realizací uvedené nabídky společnosti Agdata s.r.o. na území města Kojetína. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 27. ledna 2022 


