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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 4313/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
USNESENÍ 

 
ze 75. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 29. března 2022, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/924) 

 

Usn. č. R 1606/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

2.  Stanovení počtu členů ZM na následující volební období 

(tisk R/925) 

 

Usn. č. R1607/03-22  

Rada města po projednání 

navrhuje 

stanovit na volební období 2022–2026 počet členů Zastupitelstva města Kojetína na 21; návrh 
předloží na jednání ZM dne 29.03.2022.  

 

3. Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2021 

(tisk R/926) 

 

Usn. č. R 1608/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2021, dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/926, 

bere na vědomí 

závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2021, 
dle přílohy tisku R/926, 

souhlasí   

se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2021, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření 
za rok 2021, dle přílohy tisku R/926 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 

souhlasí    

s účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2021 dle přílohy tisku R/926, a to bez výhrad, 

http://www.kojetin.cz/
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předloží 

k projednání zastupitelstvu města 29.03.2022. 

 

4. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2022 

(tisk R/927) 

 

Usn. č. R 1609/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli Myslivecký spolek 
Morava Kojetín, se sídlem Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy 
tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem Morava Kojetín, se sídlem 
Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1610/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Myslivecký spolek 
„Haná“ Popůvky-Kovalovice, se sídlem Kovalovice 96, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 
47999187, dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem „Haná“ Popůvky-Kovalovice, 
Kovalovice 96, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 47999187, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1611/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Moravská hasičská 
jednota – hasičský sbor Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II-Popůvky 752 01, IČ 
75081784, dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Moravskou hasičskou jednotou – hasičský sbor 
Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II-Popůvky 752 01, IČ 75081784, dle důvodové zprávy 
tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1612/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Charita Přerov, Centra 
denních služeb – Dům sv. Josefa, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 750 02, IČ 45180270, dle 
důvodové zprávy tisku R/927, 
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souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 
750 02, IČ 45180270, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1613/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz terénních odlehčovacích služeb ve výši 
100 000 Kč žadateli Charita Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 750 02, IČ 45180270, 
dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 
750 02, IČ 45180270, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1614/03-22  

Rada města po projednání 

nesouhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v 
tísni žadateli Charita Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 750 02, IČ 45180270, z důvodu 
poskytnutí dotací na jiné účely. 

 

Usn. č. R 1615/03-22  

Rada města po projednání 

nesouhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Rodinného klubu Maria (rodiny s dětmi 
ve věku do 18 let) žadateli Charita Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 750 02, IČ 
45180270, z důvodu poskytnutí dotací na jiné účely. 

 

Usn. č. R 1616/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Domácí zdravotní a hospicová péče (v 
domácím prostředí) ve výši 30 000 Kč žadateli Charita Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, 
Přerov 750 02, IČ 45180270, dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Přerov, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov 
750 02, IČ 45180270, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1617/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Junák – český skaut, 
středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové 
zprávy tisku R/927, 
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souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Junákem – český skaut, středisko Kojetín, z. s., se 
sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1618/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy 
tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem 
Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1619/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 180 000 Kč žadateli TJ Sokol Kovalovice, 
z. s., se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové 
zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem Kovalovice 30, 
Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1620/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 50 000 Kč žadateli TJ Sokol Kovalovice, z. s., 
se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy 
tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem 
Kovalovice 30, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1621/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Český svaz chovatelů, 
z. s., Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle 
důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizace 
Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy tisku R/927. 
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Usn. č. R 1622/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč žadateli  
FK Slavoj Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové 
zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a FK Slavoj Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 
752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1623/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle 
důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou obcí Církve československé husitské 
v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku 
R/927. 

 

Usn. č. R 1624/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle 
důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy tisku 
R/927. 

 

Usn. č. R 1625/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 170 000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., 
se sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku 
R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem Nám. Republiky 
1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1626/03-22  

Rada města po projednání 
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souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 530 000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s., 
se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 
752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1627/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz terénní sociální služby ve výši 5 000 Kč 
žadateli KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 750 02, IČ 66743192, dle 
důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, 
Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1628/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Centra pomoci a bezpečí ve výši 5 000 
Kč žadateli KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 750 02, IČ 66743192, 
dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, 
Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1629/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli Český svaz včelařů, z. 
s., základní organizace Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 
70236208, dle důvodové zprávy R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace 
Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III-Kovalovice 752 01, IČ 70236208, dle důvodové 
zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1630/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Kroměřížská dráha, z. 
s., se sídlem Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, dle důvodové zprávy 
tisku R/927, 
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souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Kroměřížskou dráhou, z. s., se sídlem Osíčko 122, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1631/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Jdeme Autistům Naproti 
z. s., se sídlem Žilinská 198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 27041972, dle důvodové 
zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Jdeme Autistům Naproti z. s., se sídlem Žilinská 
198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 27041972, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1632/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Společnost pro ranou 
péči, pobočka pro zrak Olomouc, se sídlem Střední Novosadská 356/52, Olomouc 779 000, 
IČ 75095009, dle důvodové zprávy tisku R/927, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu 
Olomouc, se sídlem se sídlem Střední Novosadská 356/52, Olomouc 779 000, IČ 75095009, 
dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1633/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli VČELKA sociální služby, 
o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun 266 01, IČ 24732915, dle důvodové zprávy tisku 
R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a VČELKA sociální služby, o.p.s., se sídlem Pivovarská 
170/3, Beroun 266 01, IČ 24732915, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1634/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli JP…, dle důvodové 
zprávy tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a JP…, dle důvodové zprávy tisku R/927. 
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Usn. č. R 1635/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 1 200 000 Kč žadateli TECHNIS Kojetín 
spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy 
tisku R/927, 

souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých 
hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy tisku R/927. 

 

Usn. č. R 1636/03-22  

Rada města po projednání 

předloží 

návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 29.3.2022. 

 

Usn. č. R 1637/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 6/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/927, kterým dochází 
pouze k přesunům mezi schválenými výdaji – rozpis poskytnutých dotací dle schválení ZM, 

předloží 

rozpočtové opatření č. 6/2022 k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 29.03.2022. 

 

5.  Návrh na poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině 

(tisk R/928) 

 

Usn. č. R 1638/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na pomoc Ukrajině, prostřednictvím Veřejné 
finanční sbírky Českého červeného kříže, 

předloží  

k projednání zastupitelstvu města 29.03.2022. 

 

Usn. č. R 1639/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

záměr správce poplatku uplatnit ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a prominout válečným uprchlíkům z Ukrajiny v roce 
2022 místní poplatky, které jsou obcí zavedeny, 

předloží  

k projednání zastupitelstvu města 29.03.2022. 
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6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2022 

(tisk R/929 a R/929A) 

 

Usn. č. R 1640/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 7/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/929, kterým se 
zvyšují: 

- příjmy o částku   1 300,19 tis. Kč 
- výdaje o částku   3 828,59 tis. Kč 
- financování o částku  2 528,40 tis. Kč 

předloží 

rozpočtové opatření č. 7/2022 k projednání a ke schválení ZM dne 29.03.2022. 

 

Usn. č. R 1641/03-22  

Rada města po projednání 

navrhuje  

svěřit vedoucí finančního odboru pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 
rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové 
organizace a uložit o provedených rozpočtových opatření informovat radu města vždy na jejím 
nejbližším zasedání, 

předloží 

návrh pověření vedoucí finančního odboru k projednání a ke schválení ZM dne 29.03.2022. 

 

Usn. č. R 1642/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/929A, kterým se zvyšují: 
- příjmy o částku   101,11 tis. Kč 
- výdaje o částku    150,00 tis. Kč 
- financování o částku    48,89 tis. Kč 

 

7. Návrh na schválení roční účetní závěrky DDM Kojetín za rok 2021, včetně výsledku 
hospodaření 

(tisk R/930) 

 

Usn. č. R 1643/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2021, včetně 
jejího výsledku hospodaření, dle důvodové zprávy tisku R/930, 

schvaluje 

převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu.   

 

8. Nakládání s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/931 a R/931A) 
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Usn. č. R 1644/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zvýšení měsíčního nájemného u bytů v majetku Města Kojetína, včetně bytů v domech 
s pečovatelskou službou, vyjma bytu č. 3 v domě na ulici Palackého 371, o míru inflace za rok 
2021 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců 
posledního kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého 
statistického úřadu, tj. o 3,8%, s účinností nejdříve od uplynutí 12 měsíců od posledního 
zvyšování nájemného nebo uzavření nájemní smlouvy.  

 

Usn. č. R 1645/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 10 v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 30.08.2019, ve znění pozdějších 
dodatků, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
jako pronajímatelem, a JB …, jako nájemcem, dohodou k 31.03.2022. 

 

Usn. č. R 1646/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 10, vel. 1+1, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. MH…, 

2. KV…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 51,90 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. 

 

9. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/932 a R/932A) 

 

Usn. č. R 1647/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje  

zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání v objektu 
na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, s účinností od 01.07.2022, o míru inflace za rok 2021 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 3,8 % dle důvodové zprávy tisku R/932 s účinností od 01.07.2022. 

 

Usn. č. R 1648/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje    

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2021 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
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předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 3,8% u těchto nájemních 
smluv: 
- Smlouva o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřená mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou Kojetín, 
Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem,  

- Smlouva o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 06.09.2019, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 17.07.2019, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 29.01.2020 uzavřená mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a TJ Sokol Kojetín, 
náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I-Město, jako nájemcem, 

s účinností od 01.07.2022. 

 

Usn. č. R 1649/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje  

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2021 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 3,8% u nájemních smluv na 
pronájem garáže ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, 
a u nájemních smluv na pronájem parkovacího místa v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, s účinností od 01.07.2022. 

 

Usn. č. R 1650/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

pronájem parkovacího místa č.32 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, AŠ…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
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, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
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Usn. č. R 1651/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 5 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 1652/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako půjčitelem, a společností TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 
638, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:64608727, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky 
je vybavení pro kulturní akce Města Kojetína – 22 pivních setů (1 set = 1 stůl a 2 lavice) 
spolufinancované z dotačního programu ,,Program rozvoje venkova ČR“, za podmínky 
výpůjčky na dobu určitou od nabytí účinnosti této smlouvy do 31.12.2027, za účelem 
zprostředkovávání bezúplatného využití předmětu výpůjčky příspěvkovým organizacím města, 
zájmovým spolkům a sportovním klubům  při pořádání kulturních a sportovních akcí na území 
města Kojetína. 

 

Usn. č. R 1653/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 38, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a 54, o celkové 
výměře cca 71,55 m2, v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského vybavení, 
která je součástí pozemku p.č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 6. května, to 
vše v k.ú. Kojetín, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 608,47 Kč/m2/rok 
+ zálohy na služby spojené s nájmem, v případě zájemce, který je plátcem DPH, bude výše 
nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Usn. č. R 1654/03-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům bytu č. B7, 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 vozidla na parkovacím místě a  
850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 

 

10.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/933 R/933A) 

 

Usn. č. R 1655/03-22  

Rada města po projednání  
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souhlasí  

s prodejem 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, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I-Město do vlastnictví PM…, za cenu 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, 

předloží  

k projednání ZM 03/2022. 

 

Usn. č. R 1656/03-22  

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

 

Usn. č. R 1657/03-22  

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

 

11.  Návrh podmínek výběrového řízení na prodej pozemků k podnikání ul. Křenovská 

(tisk R/935) 

 

Usn. č. R 1658/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s podmínkami výběrového řízení na prodej pozemků k podnikání v Kojetíně, ul. Křenovská, 
dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/935, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 29.03.2022. 

 

12. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2021 

(tisk R/936) 

 

Usn. č. R 1659/03-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2021. 

 

13.  Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/937) 

 

Usn. č. R 1660/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve 
výši 2.000 Kč, jako finanční podporu provozu Linky bezpečí v roce 2022, 

schvaluje  
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poskytnutí peněžitého daru Mobilnímu hospici Andělé stromu života, p.s., Kostelní 71/37, 741 
01 Nový Jičín, IČ: 03632661, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených se 
zajištěním služeb mobilního hospice v roce 2022, 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru neziskové organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 
00 Praha 9, IČ: 26547953, ve výši 5.000 Kč, jako finanční podporu pro uvedenou neziskovou 
organizaci v roce 2022.   

 

15. Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku – Školní jídelna Kojetín 

(tisk R/948) 

 

Usn. č. R 1661/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s pořízením nové mrazící skříně nad rámec schváleného rozpočtu Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizací, IČO 70946957 se sídlem Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín, ve výši 
80.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/948, 

povoluje 

Školní jídelně Kojetín, p.o., převod finančních prostředků ve výši 80 000 Kč z rezervního fondu 
do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/948, 
souhlasí 

s použitím finančních prostředků z fondu investic Školní jídelny Kojetín, p.o., ve výši  
80 000 Kč na pořízení mrazící skříně, dle důvodové zprávy tisku R/948, 

ukládá 

příspěvkové organizaci předložit zřizovateli návrh na změnu odpisového plánu. 

 

16. Zásady pro poskytování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce 

(tisk R/951) 

 

Usn. č. R 1662/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

Zásady pro poskytování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce – DPS, ul.6. 
května 1160, Kojetín, dle důvodové zprávy. 

 

17. Centrum sociálních služeb Kojetín – studijní cesta 

(tisk R/952) 

 

Usn. č. R 1663/03-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s vycestováním ředitelky Centra sociálních služeb Kojetín na zahraniční studijní cestu do 
Portugalska (Lisabonu) ve dnech 07.06. – 11.06.2022, kterou organizuje Comett Plus Tábor, 
Socio s.r.o. - Richard Ruman, UZS ČR (Unie zaměstnavatelských svazů ČR) - Ing. Karel 
Vostrý, UZS, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR a Ing. Alice Švehlová, výkonná 
ředitelka APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR). 
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18.  Personální změny od 01.04.2022 v organizaci CSS Kojetín 

(tisk R/955) 

 

Usn. č. R 1664/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace s účinností od 
01.04.2022. 

 

19. Návrh na demolicí nemovitostí RD č.p. 102 a č.p. 103 a vyřazení z majetku města 

(tisk R/934) 

 

Usn. č. R 1679/03-22  

Rada města po projednání  

souhlasí   

s demolicí budovy čp. 102, rodinný dům, na adrese Svatopluka Čecha 102, Kojetín, Kojetín I-
Město (inv.č. 739000070) a následné vyřazení stavby z majetku města, dle důvodové zprávy 
tisku R/934. 

 

Usn. č. R1680 /03-22  

Rada města po projednání  

souhlasí   

s demolici budovy čp. 103, rodinný dům, na adrese Kroměřížská 103, Kojetín, Kojetín I-Město 
(inv.č. 739000077) a následné vyřazení stavby z majetku města, dle důvodové zprávy tisku 
R/934. 

 

20.  Smlouva o dílo „Výměna střešní krytiny středního traktu Sladovní 1309“ 

(tisk R/939) 

 

Usn. č. R 1666/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna střešní krytiny středního traktu objektu 
bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a zhotovitelem Miroslavem 
Chalánkem, IČ: 45183643, Měrovice nad Hanou č.p. 190, 752 01 Kojetín, za nabídkovou cenu 
392 610 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy. 

 

21. Smlouva o dílo „Oprava a nátěr fasády SPS Stan. Masara 1355“ 

(tisk R/940) 

 

Usn. č. R 1667/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Oprava a nátěr fasády objektu DPS Stan. Masara 
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
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náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou 
– místostarostou města a zhotovitelem Radkem Stískalem, IČ: 69627355, se sídlem 
Kyselovice 176, 768 11 Kyselovice, za nabídkovou cenu 578 519 Kč bez DPH. Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

22. Smlouva o dílo „Výměna oken středního traktu Sladovní 1309“ 

(tisk R/941) 

 

Usn. č. R 1668/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodávky „Výměna oken středního traktu objektu bytového 
domu Sladovní 1309 v Kojetíně““, mezi objednatelem Městem Kojetínem, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a zhotovitelem V Okno s.r.o., Skaštice 149, 767 
01 Kroměříž – Skaštice, IČ: 25527266, zastoupeným Ing. Martinem Zelingerem, jednatelem 
za nabídkovou cenu 361 993 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

23.  Příkazní smlouva na administraci „Jímání dešťových vod a napojení závlahy“ 

(tisk R/942) 

 

Usn. č. R 1669/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy k investiční akci „Jímání dešťových vod a napojení závlahy areálu 
Sokolovny a Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně“, jejímž předmětem je 
administrace projektu včetně monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu. Smlouva je 
uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou 
města a příkazníkem, společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem ulice Čechova 106/2a, 
750 02 Přerov, Přerov – Město, IČ 29453968, zastoupenou Ing. Pavlem Malendou, jednatelem 
společnosti, s nabídkovou cenou 130 000 Kč bez DPH, 

schvaluje 

zplnomocnění M&B eProjekce s.r.o., se sídlem ulice Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, Přerov 
– Město, IČ 29453968, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Pavla Malendu, narozeného 
24.10.1978, k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací žádosti 
o dotaci v rámci investiční akce „Jímání dešťových vod a napojení závlahy areálu Sokolovny 
a Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně“. 

 

24.  Smlouva o dílo na akci „Zateplení středního traktu objektu Sladovní 1309“ 

(tisk R/943) 

 

Usn. č. R 1670/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Zateplení středního traktu objektu bytového domu 
Sladovní 1309 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a zhotovitelem Oldřichem Vaculíkem, 
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IČ: 88916944, Kroměřížská č.p.132, 752 01 Kojetín, za nabídkovou cenu 1 844 411,64 Kč bez 
DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy. 

 

25. Místní úprava dopravního značení Popůvky – zplnomocnění  

(tisk R/944) 

 

Usn. č. R 1671/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
zplnomocnění společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., se sídlem Pavelkova 
222/2, 779 00, Bystrovany, IČ 27848116, zastoupenou panem Karlem Svobodou, jednatelem 
společnosti, k provádění všech nezbytných úkonů v rámci akce „Místní úprava dopravního 
značení Popůvky“, a to zejména ke komunikaci s příslušnými úřady a orgány veřejné správy. 

 

26. Místní úprava dopravního značení Kojetín – zplnomocnění 

(tisk R/945) 

 

Usn. č. R 1672/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zplnomocnění společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., se sídlem Pavelkova 
222/2, 779 00, Bystrovany, IČ 27848116, zastoupenou panem Karlem Svobodou, jednatelem 
společnosti, k provádění všech nezbytných úkonů v rámci akce „Místní úprava dopravního 
značení v Kojetíně“, a to zejména ke komunikaci s příslušnými úřady a orgány veřejné správy. 

 

27.  Smlouva o dílo „Kabelové vedení a lampy VO ulice Rumunská“ 

(tisk R/946) 

 

Usn. č. R 1673/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2022 k investiční akci „Kabelové vedení a lampy VO, ul. 
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 774 283,04 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

28.  Rámcová kupní smlouva ke shromažďování a výkupu použitého rostlinného oleje 

(tisk R/947) 

 

Usn. č. R 1674/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Rámcové kupní smlouvy, jejímž předmětem je shromažďování a výkup použitého 
rostlinného oleje z provozů dodavatele mezi dodavatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
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Milošem Oulehlou – místostarostou města (dále jen město Kojetín) a odběratelem Markem 
Křesťanem – MAKROILS CZ, IČ: 68217129 Čajkovského 910/5, Nový Hradec Králové, 
zastoupený Mgr. Markem Křesťanem, jednatelem (dále jen odběratel). 

 

29. Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny K3 ulice Nová“ 

(tisk R/949) 

 

Usn. č. R 1675/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce plynové kotelny K3, ul. Nová v Kojetíně“, 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 za 
nabídkovou cenu 13 192 196,04 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

30.  Smlouva o dílo „Parkovací stání na ulici Kroměřížská“ 

(tisk R/950) 

 

Usn. č. R 1676/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 9/2022 k investiční akci „Parkovací plochy na ulici Kroměřížská“, 
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 
708 712,56 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 

 

31.  Smlouva o dílo „Oprava chodníku před č.p. 202 a č.p. 160 v Kroměřížské ulici“ 

(tisk R/953) 

 

Usn. č. R 1677/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2022 k investiční akci „Oprava chodníku před č.p. 202 
a  chodníku před č.p. 160 na 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 614 137,40 Kč bez DPH. Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

32. Smlouva o dílo v rámci výběrového řízení „Cyklostezka kolem Alberta“ 

(tisk R/954) 
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Usn. č. R 1678/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

výběr zhotovitele stavby společnost DELTA POLKOVICE s.r.o., IČ: 26854929, se sídlem 
Polkovice č.p. 198, 751 44 Polkovice, zastoupenou panem Martinem Šustkem, osobou 
oprávněnou jednat za společnost v rámci investiční akce „Cyklostezka kolem Alberta“, která 
byla schválena hodnotící komisí na základě výsledku posouzení a hodnocení doručených 
nabídek, 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby v rámci investiční akce „Cyklostezka kolem 
Alberta“, 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 stavby společnost DELTA POLKOVICE s.r.o., IČ: 26854929, se sídlem 
Polkovice č.p. 198, 751 44 Polkovice, zastoupenou panem Martinem Šustkem, osobou 
oprávněnou jednat za společnost za nabídkovou cenu 2 578 866,81 Kč bez DPH. 

 

33. Smlouva o dílo „Odstranění domů č.p. 102 a č.p. 103 v Kojetíně“ 

(tisk R/938) 

 

Usn. č. R 1665/03-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Odstranění domu čp. 102 ul. Svatopluka Čecha v Kojetíně“, 
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 za 
nabídkovou cenu 1 619 940,50 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy, 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k akci „Odstranění domu čp. 103 ul. Kroměřížská v Kojetíně“, 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 za 
nabídkovou cenu 1 972 942,06 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. RNDr. Jitka Hálková v.r. 
starosta města členka rady města 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 01.04.2022 


