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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 3430/2022 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 74. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 9. března 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  

(tisk R/901) 

 

Usn. č. R 1570/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 29.03.2022. 

 

2.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a návrh 
na schválení roční účetní závěrky za rok 2021  

(tisk R/902) 

 

Usn. č. R 1571/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2021, 

neschvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2021 včetně 
jejího výsledku hospodaření,  

ukládá  

příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Kojetín zajistit nápravu zjištěných skutečností ve 
lhůtě do 31.03.2022. 

 

3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 
83 a návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

(tisk R/903) 

 

Usn. č. R 1572/03-22  

Rada města po projednání 
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bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, v roce 
2021, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 za rok 
2021, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/903, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu 
2.275Kč. 

 

4.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 a návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

(tisk R/904) 

 

Usn. č. R 1573/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
v roce 2021, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
za rok 2021, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku 
R/904. 

 

5.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín a návrh na 
schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

(tisk R/905) 

 

Usn. č. R 1574/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín v roce 2021, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín za rok 2021, včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/905, 

bere na vědomí  

informaci o dosažení vyrovnaného hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy 
Kojetín v roce 2021.  

 

6. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín a 
návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

(tisk R/906) 

 

Usn. č. R 1575/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2021, 
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schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2021, 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/906, 

schvaluje  

převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 743,75 
Kč.  

 

7. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín a návrh na 
schválení roční účetní závěrky na rok 2021 

(tisk R/908) 

 

Usn. č. R 1576/03-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2021, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2021 včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/908, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 
154 853,88 Kč. 

 

8.  Kalkulace cen stravného Školní jídelny Kojetín k 01.04.2022 

(tisk R/908A) 

 

Usn. č. R 1577/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.04.2022. 

 

9. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín a 
návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

(tisk R/907) 

 

Usn. č. R 1578/03-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín v roce 2021, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2021, 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/907, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu ve 
výši 349 806,14 Kč a do fondu odměn ve výši 500 000 Kč. 
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10.  Finanční záležitosti Centra sociálních služeb Kojetín 

(tisk R/909 a R/909A) 

 

Usn. č. R 1579/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

změnu odpisového plánu Centra sociálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše, p. o., na rok 2022, 
dle důvodové zprávy tisku R/909. 

 

Usn. č. R 1580/03-22  

Rada města po projednání  

povoluje 

Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., převod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč 
z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/909, 

ukládá 

Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 
250 tis. Kč, dle důvodové zprávy tisku R/909. 

 

Usn. č. R 1581/03-22  

Rada města po projednání  

souhlasí 

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 16 000 Kč Centrem sociálních služeb,  
nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín, IČ 75123215, na projekt Zvířecí návštěvy v zařízeních 
pro seniory od Nadačního fondu Českého rozhlasu, dle důvodové zprávy R/909A, 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata 
č.178/21 mezi Centrem sociálních služeb, nám. Dr. E. Beneše 3, p. o., Kojetín 752 01,  
IČ 75123215 jako příjemcem a Nadačním fondem Českého rozhlasu, Vinohradská 12,  
120 00 Praha 5, IČ 26419068, jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy R/909A. 

 

11.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2022 

(tisk R/910) 

 

Usn. č. R 1582/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/910, kterým se zvyšují: 
- příjmy o částku   4 554,52 tis. Kč 
- výdaje o částku   4 554,52 tis. Kč 

 

12.  Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/911) 

 

Usn. č. R 1583/03-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

nájem obecního bytu č. 1/5, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. LM…, 

2. VK…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 60,00 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. 

 

Usn. č. R 1584/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 4 v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 30.09.2016, ve znění pozdějších 
dodatků, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako pronajímatelem, a MF…, jako nájemcem, dohodou k 31.03.2022. 

 

Usn. č. R 1585/03-22  

Rada města po projednání 

neschvaluje 

návrh na zastavení exekuce k vymáhání pohledávky Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 31 925 Kč vůči RP… 

 

Usn. č. R 1586/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

návrh rozhodnutí předložený výborem Společenství vlastníků jednotek domu Svatopluka 
Čecha č.p. 1204, 1205 Kojetín, IČ:29455421, Svatopluka Čecha 1204, Kojetín I-Město, 752 
01 Kojetín, projednávaný mimo schůzi shromáždění, kterým se schvaluje: 
- účetní závěrka za rok 2019, 2020 a 2021, 
- volba nových členů výboru: MŠ…, JJ…, MŠ…, 
- navýšení odměny za správu domu ze 155 Kč na výši 195 Kč včetně DPH/bytovou 

jednotku/měsíc s účinností od 01.04.2022. 

 

13.  Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/912) 

 

Usn. č. R 1587/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 19 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 01.07.2016, ve 
znění pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a JT… a LT…, jako nájemci, dohodou k 31.03.2022. 

 

Usn. č. R 1588/03-22  

Rada města po projednání 
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revokuje 

usnesení č. R 1554/02-22 ze dne 16.02.2022, z důvodu nepřesné specifikace smluvní strany 
nájemce, 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o nájmu, v úplném znění, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a Úřadem práce České republiky, 
Dobrovského 1278/25, 170 00  Praha 7, IČ:72496991, jako nájemcem, na pronájem pozemku 
parc. č. st. 48/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, a parc. č. st. 48/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 114 m2, na kterých je umístěna stavba č.p. 21 ve vlastnictví 
nájemce, to vše v k.ú. Kojetín, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 
18,00 Kč/m2/rok,  s účinností od prvního dne v měsíci následujícím po uveřejnění této smlouvy 
nájemcem v registru smluv. Tato smlouva nahrazuje Nájemní smlouvu uzavřenou 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. 

 

Usn. č. R 1589/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení pachtovného za užívání pozemků ze Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 
29.11.2019 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
propachtovatelem a Agrodružstvem Postoupky, družstvem, Postoupky 14, 767 01 Kroměříž, 
IČ: 25560221, jako pachtýřem, o míru inflace za rok 2021 dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 3,8%, s účinností od 01.01.2022. 

 

14.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/913 a R/913A) 

 

Usn. č. R 1590/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

nabídku společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 04817320, 

nesouhlasí  

s koupí podílů pozemků uvedených v nabídce, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 

předloží  

k projednání zastupitelstvu města 03/2022. 

 

Usn. č. R 1591/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a společností CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupená společností 
Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25788680 jako „budoucí 
oprávněný“. Pozemky p.č. 5760/1 a p.č. 5763/1, oba ostatní plocha, které se nachází 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou 
č. 11010-082814 podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě. 
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Usn. č. R 1592/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 5673, trvalý travní porost o výměře 1030m2, 
v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, který je ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město,  za  cenu nejvyšší nabídky, minimálně 
za 600,-Kč/m2, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – 
v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.  

 

15.  Výroční zprávy příspěvkových organizací CSS, MěKS, ŠJ a DDM 

(tisk R/914) 

 

Usn. č. R 1593/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
- Výroční zprávu Centra sociálních věcí Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2021, 
- Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 

2021, 

- Výroční zprávu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2021, 
- Výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2021. 

 

16. Pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka 

(tisk R/915) 

 

Usn. č. R 1594/03-22  

Rada města po projednání 

pověřuje 

na základě Rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 30. listopadu 2021, č.j. 36 Nc 
6013/2021- 60, kterým soud jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem DJ…, AZ …, referentku sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a 
kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví AS…, sociální pracovnici odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín. 

 

17. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/916) 

 

Usn. č. R 1595/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

skutečnost, že poskytnutý peněžitý dar Unii Roska – regionální organizaci, Roska Přerov, 
z.p.s., U Výstaviště 5, 750 00 Přerov, IČ: 70009953, schválený radou města 12.05.2021, 
usnesením číslo R 1259/05-21, ve výši 5.000 Kč, nebyl uvedenou organizací čerpán,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu 
z.s., ALFA HANDICAP, Pobočný spolek Kojetín, Husova 740, 752 01 Kojetín, IČ: 04668839, 
ve výši 10.000 Kč, na činnost uvedeného spolku v roce 2022, 
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schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru společnosti Stopa bezpečí s.r.o., Františkánská 120/7, Vnitřní 
Město, 301 00 Plzeň, IČ: 08431205, ve výši 5.000 Kč, na činnost uvedeného spolku v roce 
2022, na podporu projektu „Abeceda první pomoci“, určeného k bezplatné distribuci do škol a 
nemocnic Olomouckého kraje. 

 

18. Organizační opatření na MěÚ Kojetín 

(tisk R/917) 

 

Usn. č. R 1596/03-22  

Rada města po projednání 

stanovuje 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců Města Kojetína 
v Městském úřadu Kojetín na 28, s tím, že další 2 místa jsou obsazena na dobu dočasnou jako 
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Kojetín, včetně jeho 
5 příloh, 

stanovuje 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení pravomocí v Městském úřadu dle 
organizačního řádu. 

 

19.  Pověření vedením odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín 

(tisk R/918) 

 

Usn. č. R 1597/03-22  

Rada města po projednání 

pověřuje vedením 

odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, na dobu od 01.04.2022 do doby 
jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí, školství a kultury, Mgr. Dalimila Kolka, referenta 
odboru VVŠK MěÚ Kojetín. 

 

20.  Smlouvy na připojení poplachového zabezpečovacího systému radnice 

(tisk R/919) 

 

Usn. č. R 1598/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

výpověď smlouvy mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a B.S.-KINGS spol s r.o, IČ: 25332589, 796 01 Prostějov, Floriána Nováka 
5267/3, zastoupenou Robertem Sivoněm, která byla uzavřena k připojení poplachového 
zabezpečovacího systému radnice k pultu centrální ochrany, 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města 
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a KEN SECURITY s.r.o., IČ: 27848752, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Na Hrázi 1139/13, 
zastoupeným Ing. Jaroslavem Čermákem, jednatelem za cenu 400 Kč/měsíc bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

21. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/920) 

 

Usn. č. R 1599/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší záměnu herních prvků, kdy se celková cena předmětu 
díla nemění.   

 

22. Kupní smlouva na automobil pro Městskou policii Kojetín 

(tisk R/921) 

 

Usn. č. R 1600/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- výběr dodavatele M servis s.r.o, IČ: 25582615, se sídlem Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž, 

který byl doporučen hodnotící komisí, na základě výsledků posouzení výběrového řízení a 
hodnocení doručených nabídek, 

- uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního dodávkového automobilu mezi kupujícím 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a prodávajícím 
M servis s.r.o, IČ: 25582615, se sídlem Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž, zastoupenou Jiřím 
Míšou, jednatelem, za nabídkovou cenu 584 186 Kč včetně DPH.  

 

23. Kupní smlouva na dodávku pojízdného podia  

(tisk R/922) 

 

Usn. č. R 1601/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- výběr dodavatele ŠIBA s.r.o., IČ: 24254479, se sídlem Fügnerova 263, 252 28 Černošice, 

který byl doporučen hodnotící komisí, na základě výsledků posouzení výběrového řízení 
a hodnocení doručených nabídek, 

- uzavření kupní smlouvy na dodávku pojízdného podia mezi kupujícím Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a prodávajícím, společností 
ŠIBA s.r.o., IČ: 24254479, se sídlem Fügnerova 263, 2582 08 Černošice, zastoupenou 
Josefem Barchánkem, jednatelem, za nabídkovou cenu 997 938,40 Kč vč. DPH.  
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24. Dodatek smlouvy INISOFT 

(tisk R/923) 

 

Usn. č. R 1602/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 smlouvy mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – 
místostarostou města a INISOFT s.r.o., IČ: 25417657, 460 01 Liberec, Liberec I-Staré Město, 
Rumjancevova 696/3, zastoupeným Ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti na 
doplnění programu EVITA o data RES Plus za cenu 1 690 Kč/rok bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

25/A. Zápis z komise životního prostředí a zemědělství 

 

Usn. č. R 1603/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 09.02.2022, 

ukládá 

odboru VŽPD zajistit administraci kácení dřevin na pozemcích města Kojetína, dle doporučení 
Komise životního prostřední a zemědělství RM, ze dne 09.02.2022. 

 

25/B. Oznámení o možnosti přijetí žáků 

 

Usn. č. R 1604/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

oznámení ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, o možnosti přijetí žáků 
z Ukrajiny zasažené válkou. 

 

25/C. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

 

Usn. č. R 1605/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s místem a termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín, 
příspěvková organizace, od školního roku 2022/2023 - ve čtvrtek 05.05.2022, v době od 10:00 
do 15:00 hodin, v budově Mateřské školy Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-Město.    

 

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


