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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 5344/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 76. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 20. dubna 2022, ve 14:15 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2022 

(tisk R/957) 

 

Usn. č. R 1679/04-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2022, dle tisku R/957, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-03/2022, dle 
přílohy tisku R/957. 

 

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

(tisk R/958) 

 

Usn. č. R 1680/04-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných 
starostou města Ing. Leošem Ptáčkem na základě svěření pravomocí usnesením R553/11-19, 
za období od 01.01.2022 do 11.04.2022. 

 

3. Souhlas s přijetím dotace z Olomouckého kraje DDM Kojetín 

(tisk R/959 a R/959A) 

 

Usn. č. R 1681/04-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši 21 000 Kč Domem dětí a mládeže Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o., Kojetín 752 01, IČ 70236356, na akci Dračí lodě v rámci Velké 
ceny DDM Kojetín, p.o., dle žádosti příspěvkové organizace, 

http://www.kojetin.cz/
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souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Domem dětí a mládeže Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o., Kojetín 752 01, IČ 70236356 jako příjemcem a Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako poskytovatelem, dle žádosti 
příspěvkové organizace. 

 

Usn. č. R 1682/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, p.o., Kojetín 752 01, IČ 70236356, ve výši 32 800 Kč, z důvodu zapojení do 
projektu v rámci programu Evropa pro občany na základě žádosti ředitelky.  

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2022 

(tisk R/960) 

 

Usn. č. R 1683/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/960, kterým se: 
- snižují příjmy o částku              69,70 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku            486,02 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku             555,72 tis. Kč  

 

5. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/961) 

 

Usn. č. R 1684/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. C2 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 
ze Smlouvy o nájmu bytu ze dne 24.11.2021 uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a MH…, jako nájemcem, dohodou 
k 30.04.2022.   

 

Usn. č. R 1685/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem obecního bytu č. C2, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. ČH…, 

2. MZ…, 

3. JS…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 83,04 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. 
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Usn. č. R 1686/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 15 v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu ze dne 21.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a LM…, jako nájemcem, dohodou k 13.05.2022. 

 

Usn. č. R 1687/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí bytu č. B5, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
bezplatné nouzové ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny, v souladu s usnesením 
vlády č. 207 ze dne 16.03.2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění 
usnesení č. 235//2022 ze dne 23.03.2022. 

 

6. Hospodaření s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/962 a R/962A) 

 

Usn. č. R 1688/04-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

pronájem parkovacího místa č.12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, RSN…, 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, a uzavření nájemní smlouvy za 
uvedených podmínek. 

 

Usn. č. R 1689/04-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

pronájem parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, EP…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
1.050 Kč, včetně DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím 
místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a uzavření nájemní smlouvy 
za uvedených podmínek. 

 

Usn. č. R 1690/04-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

pronájem 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 parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 6. května, to vše v k.ú. 
Kojetín, jako prostor sloužících k podnikání Jitce Tvrdoňové …, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 608,47 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, za účelem 
provozování výživového poradenství a nutričního klubu, v případě zájemce, který je plátcem 
DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, a uzavření nájemní smlouvy za uvedených podmínek. 
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Usn. č. R 1691/04-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Nájemní smlouvy (zvláštní užívání – silniční pozemky) mezi Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – 
Hodolany, IČ:70960399, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:00301370, jako nájemcem, na pronájem části pozemku parc. 
č. 5746/1, ostatní plocha/silnice, v k.ú. Kojetín, za účelem provedení stavby ,,Rekonstrukce 
chodníků v ul. Kroměřížská, Kojetín“, za podmínek nájmu na dobu určitou max. jednoho roku, 
výši nájemného 500 Kč/den při uložení u chodníku do 800 bm délky, minimálně však 300 Kč 
za celé období nájmu, a ve znění dle přílohy č. 1 předlohy R 962A. 

 

7.  Nakládání s majetkem města  

(tisk R/963) 

 

Usn. č. R 1692/04-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 4447/12, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví 60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „nabyvatel“ a uzavřením 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/OPR/623/2022-OPRM, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 06/2022. 

 

Usn. č. R 1963/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje        

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IZ-12-8002954/SOBSVB/02 Kojetín, Baumas, Kroměřížská, p.č. 421, kNN mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO: 
24729035, zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, 
78353 Velká Bystřice, IČO: 26871891 jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve 
vlastnictví Města Kojetína p.č. 609/10 a p.č. 5749 oba ostatní plocha, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy – 
kabel NN, kabelová spojka. 

 

8. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/956) 

 

Usn. č. R 1694/04-22  

Rada města po projednání 



   5/5 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína k 20.04.2022. 
 

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

10/A. Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. R 1695/04-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 09.03.2022, 

ukládá 

odboru VŽPD administraci kácení dřevin a provedení náhradní výsadby na pozemcích města 
Kojetína, dle doporučení Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 09.03.2022. 

 

Usn. č. R 1696/04-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise školství RM, ze dne 07.04.2022, 
schvaluje 
postup adaptace v oblasti školství a volného času pro děti z Ukrajiny, dle doporučení Komise 
školství RM, ze dne 07.04.2022. 
 

10/B.  Návrh na vyřazení majetku 

 

Usn. č. R 1697/04-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

návrh Hlavní inventarizační komise, ze dne 19.04.2022, na vyřazení majetku – osobního 
automobilu VW CADDY, VIN: WV2ZZZ2KZCX056445, RZ 7T89054, rok výroby 2011, inv.č. 
7022213, prodejem za cenu 65.000 Kč, prostřednictvím Autobazaru Drábek, Osvoboditelů 
300/96, 767 01 Kroměříž, IČ: 04620658.  
 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 26. dubna 2022 


