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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 2418/2022 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 73. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 16. února 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína  

(tisk R/888) 

 

Usn. č. R 1545/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína k 16.02.2022. 
 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2022  

(tisk R/889) 

 

Usn. č. R 1546/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/889, kterým se zvyšují: 
- příjmy o částku 360,85 tis. Kč 
- výdaje o částku 442,44 tis. Kč 
- financování o částku 81,59 tis. Kč 

 

3. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/890 a R/890A) 

 

Usn. č. R 1547/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

v souladu se ,,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“ minimální výši měsíčního nájemného za pronájem parkovacího místa 
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 577 Kč + DPH 
v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na parkovacím místě a 850 Kč + DPH 
v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě. 
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Usn. č. R 1548/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 32 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 01.12.2013, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a EP…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní 
dobou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi nájemci. 

 

Usn. č. R 1549/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 32 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. F1 v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 
850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na tomto parkovacím místě, 
a za podmínky, že osobní vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 

 

Usn. č. R 1550/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 13.10.2017 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a FČ…, jako nájemcem, výpovědí ze strany nájemce, s výpovědní dobou 1 měsíc, která končí 
k 28.02.2022. 

 

Usn. č. R 1551/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného min. 577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na 
parkovacím místě a min. 850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 
1 parkovacím místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a v případě, že 
nájemce bytu k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o pronájem tohoto 
parkovacího místa, bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu ukončena. 

 

Usn. č. R 1552/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 18.01.2021 
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 1553/02-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

podnájem části pozemku parc. č. 372/11, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Kojetín, o 
výměře cca 1,5 m2, KH…, za účelem umístění stánku na cukrovou vatu a popcorn, v období 
od 01.06.2022 do 30.09.2022, dle důvodové zprávy tisku R/890. 

 

Usn. č. R 1554/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení nájemného za pronájem pozemků z Nájemní smlouvy uzavřené dne 15.07.1992, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako pronajímatelem, a ČR – Úřadem práce v Přerově, Žerotínovo náměstí 168/21, 
Přerov, Přerov I-Město, IČ:00575470, jako nájemcem, v souladu se změnou cenových 
předpisů, na výši 18 Kč/m2/rok,  

schvaluje  

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 15.07.1992, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a ČR – Úřadem práce v Přerově, Žerotínovo náměstí 168/21, Přerov, Přerov 
I-Město, IČ:00575470, jako nájemcem, kterým dojde ke zvýšení nájemného z předmětu 
nájmu, ve znění dle přílohy č. 6 tisku R/890. 

 

4. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/891 a R/891A) 

 

Usn. č. R 1555/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci SZ…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

Usn. č. R 1556/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 09.04.2019 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a VP…, jako nájemcem, dohodou k 04.03.2022. 

 

Usn. č. R 1557/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 6, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. JF…, 

2. MH…, 

3. MŠ…, 

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 
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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. 

 

Usn. č. R 1558/02-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem obecního bytu č. B7, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. LŠ…, 
2. RSN…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 73,60 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/892) 

 

Usn. č. R 1559/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s., Komenského náměstí 363/8, 767 01 Kroměříž, IČ 
26231573, zastoupené předsedou představenstva Ing. Stanislavem Hanákem, 

nesouhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 211/284, orná půda o výměře 2113m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Popůvky u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 

 

Usn. č. R 1560/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost JVN…, 

nesouhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 274, ostatní 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. 

 

6. Záměr prodeje pozemků bývalého OSP v Kojetíně k podnikatelskému využití 

(tisk R/893) 

 

Usn. č. R 1561/02-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
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se zveřejněním záměru prodeje pozemků 

parcela č. 7289  o výměře 1 142 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7291  o výměře 915 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7292  o výměře 198 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7293  o výměře 164 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7294  o výměře 395 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7295  o výměře 84 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7296  o výměře 259 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7297  o výměře 409 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7298  o výměře 455 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 7299  o výměře 75 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 848/2  o výměře 4 128 m2 - ostatní plocha 

parcela č. 848/3  o výměře 304 m2 - ostatní plocha 

parcela č. st.1639  o výměře 160 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 

    8 688 m2   

Pozemky se nacházejí v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov.  Pozemky budou prodávány jako celek. Prodej se uskuteční na základě 
otevřeného výběrového řízení minimálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého 
posudku a za podmínek stanovených dotačním programem Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, programu 122D21 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“. 

 

7. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „Revitalizace mokřadu“ 

(tisk R/894) 

 

Usn. č. R 1562/02-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 
- zplnomocnění společnosti VZD INVEST s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 

Pardubice, IČ: 26954834, zastoupenou Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou společnosti 
k věcem k zastupování ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností ve věci 
vypracování projektové dokumentace „Revitalizace mokřadu Nad Oborou, Kojetín“, 

- uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „Revitalizace mokřadu 
Nad Oborou, 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 VZD INVEST s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 
530 02 Pardubice, IČ: 26954834, zastoupenou Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou 
společnosti za nabídkovou cenu 195 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

8. Smlouva o dílo k akci „Rozšíření kolumbária – hřbitov Kojetín“ 

(tisk R/895) 

 

Usn. č. R 1563/02-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Rozšíření kolumbária-hřbitov 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 211 800,03 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době uzavření smlouvy.  

 

9. Jmenování členů hodnotících komisí na realizaci veřejných zakázek 

(tisk R/896) 

 

Usn. č. R 1564/02-22  

Rada města po projednání 

jmenuje 

členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek - 

členové a náhradníci výběrových komisí: 

Ing. Ptáček Leoš  Město Kojetín 

RNDr. Hálková Jitka Město Kojetín 

Mgr. Pěchová Eva Město Kojetín 

MUDr. Palmašová Jana Město Kojetín 

Oulehla Miloslav    Město Kojetín 

Meduna Dušan Město Kojetín 

Leoš Ptáček Město Kojetín 

Bc. Jiří Stav Městský úřad Kojetín 

Ing. Hana Večeřová MSc. Městský úřad Kojetín 

Ing. Miloš Psotka Městský úřad Kojetín 

Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 

Bc. Roman Mitáš  Městský úřad Kojetín 

PhDr. Bohumil Šíp  Městský úřad Kojetín  

Ing. Bohumil Ptáček Městský úřad Kojetín 

Eliška Izsová Městský úřad Kojetín 

Romana Mrázková Městský úřad Kojetín 

Jana Bosáková Městský úřad Kojetín 

Rudolf Drtina Městský úřad Kojetín 

Mgr. Ivana Krčmařová MŠ Kojetín 

Markéta Skřipcová MŠ Kojetín 

Mgr. Rudolf Pavlíček ZŠ Kojetín 

Mgr. Eva Palkovská ZŠ Kojetín 

Mgr. Jiří Isakidis ZŠ Kojetín  

Mgr. Miluše Štefanová  ZŠ Kojetín 

Bc. Hana Svačinová MěKS Kojetín 

Bc. Milan Zahradník MěKS Kojetín 

Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín 

Mgr. Alena Vaculíková DiS. CSS Kojetín 

Mgr. Jana Hrušáková MDD Kojetín 

Bc. Eva Poláchová  MDD Kojetín 

Mgr. Hana Rohová Školní jídelna 

Leona Mazurová  Školní jídelna 

Ing. Vlastimil Psotka Technis Kojetín spol. s.r.o. 
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Luděk Nakládal Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Marek Štětkář Technis Kojetín spol. s.r.o. 

pověřuje 

zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína v návaznosti na odborné znalosti 
a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení ze seznamu členů jmenovaných radou. 

 

10.  Schválení zadávací dokumentace „Cyklostezka kolem Alberta“ 

(tisk R/897) 

 

Usn. č. R 1565/02-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

zadávací dokumentaci včetně všech příloh k výběrovému řízení na dodavatele stavby 
„Cyklostezka kolem Alberta“. 

 

11.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadů 

(tisk R/900) 

 

Usn. č. R 1566/02-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadů č. 42-2002 ze dne 
19.02.2002, jehož předmětem je změna ceníku za poskytované služby. Dodatek je uzavírán 
mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Milošem Oulehlou – místostarostou města a zhotovitelem 
BIOPAS, spol. s.r.o., IČ: 46960511, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, zastoupena Ing. 
Antonínem Mudrochem – jednatelem. 

 

12. Vyřizování stížností a petic v roce 2021 

(tisk R/898) 

 

Usn. č. R 1567/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2021. 

 

13. Jmenování člena povodňové komise 

(tisk R/899) 

 

Usn. č. R 1568/02-22  

Rada města po projednání 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 78, odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

jmenuje 

členem Povodňové komise 
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PhDr. Bohumila Šípa, vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy MěÚ Kojetín. 

 

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

14/A. Omezení provozu MŠ Kojetín 

 

Usn. č. R 1569/02-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o omezení provozu Mateřské školy Kojetín, v budově odloučeného pracoviště 
Masarykovo náměstí 52, ve dnech 28. a 31.01.2022, z důvodu výskytu Covidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 17. února 2022 


