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  Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 6152/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 77. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 10. května 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Zahájení 

 

Usn. č. R 1698/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci Miloslava Oulehly k akci pořádané ke Dni vítězství - ukončení 2. světové války, 
v dopoledních hodinách dne 06.05.2022 na Masarykově náměstí v Kojetíně,  

Rada města Kojetína nepovažuje za pořadatele uvedené akce Město Kojetín. 

 

2. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2022 

(tisk R/964) 

 

Usn. č. R 1699/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje   

uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2022, mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako „zadavatelem“ a firmou OL 
AUDITING, s.r.o., Horní lán 1196/9, Nová Ulice, 779 00, Olomouc, IČ 25390449, jako 
„zhotovitelem “ za celkovou cenu 72.000 Kč + DPH. 

 

3. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/965) 

 

Usn. č. R 1700/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 20, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. AP …, 
2. VO …, 
3. VK …, 

http://www.kojetin.cz/
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za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 62,28 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. 

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2022 

(tisk R/975) 

 

Usn. č. R 1701/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/975, kterým se: 

- - zvyšují výdaje o částku           1 328,40 tis. Kč  
- - zvyšuje financování o částku             1 328,40 tis. Kč  

 

5. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/976) 

 

Usn. č. R 1702/05-22  

Rada města po projednání 

neschvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 24 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 31.08.2009 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a KM…, jako 
nájemcem, dohodou ke dni 30.04.2022, 

trvá 

na ukončení nájmu parkovacího místa č. 24 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 31.08.2009 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a KM…, jako 
nájemcem, na základě podané výpovědi nájmu ze strany nájemce, po uplynutí sjednané 
výpovědní doby v délce trvání jednoho měsíce, která běží od prvního dne měsíce 
následujícího po uplynutí měsíce, v němž byla výpověď doručena pronajímateli.   

 

Usn. č. R 1703/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 24 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. 

 

6. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín  

(tisk R/977 a R/977A) 
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Usn. č. R 1704/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2022, dle důvodové zprávy tisku 
R/977. 

 

Usn. č. R 1705/05-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím finančního daru – v hodnotě 20.000 Kč od firmy TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,  
IČO 64608727, se sídlem Padlých Hrdinů 638, 752 01 Kojetín, Domem dětí a mládeže Kojetín, 
příspěvkovou organizací, IČO 70236356 se sídlem Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín – 
na nezbytné výdaje při Aktivitách pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022. 

 

7. Příkazní smlouva k investiční akci „Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova“ 

(tisk R/966) 

 

Usn. č. R 1706/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- podání žádosti do programu Ministerstva Průmyslu a Obchodu Operačního programu 

Národního plánu obnovy, zaměřené na energetické úspory objektů v majetku měst, obcí 
a rozvoj regionů „Rekonstrukce veřejných budov“, na investiční akci „Zateplení a stavební 
úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně-energetické úspory“, 

- 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 žádosti o dotaci 
v rámci podání žádosti o dotaci investičních akcí „Zateplení a stavební úpravy MŠ 
Hanusíkova v Kojetíně-energetické úspory“, 

- uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova 
v Kojetíně-energetické úspory“, jejímž předmětem je administrace včetně zpracování 
dokumentů pro získání dotace a 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 Plus projekt, s.r.o., se sídlem Dostálova 
97/5, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 08671427, jmenovitě jednatelku společnosti Mgr. Kamilu 
Kolářovou, MBA, s nabídkovou cenou 188 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy, 

souhlasí  

s realizací investiční akce s názvem „Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně 
energetické úspory“, v případě udělení dotace bude předloženo zastupitelstvu ke schválení. 

 

8. Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů spol. ELEKTROWIN a.s. 

(tisk R/967) 

 

Usn. č. R 1707/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi ELEKTROWIN a.s., se sídlem 
Praha 4, Michelská 300/60, 140 00, IČ: 27257843, zastoupenou Ing. Romanem Tvrzníkem, 
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předsedou představenstva a Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Milošem Oulehlou, místostarostou 
města.  

 

9. Dodatky smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

(tisk R/968) 

 

Usn. č. R 1708/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje: 

uzavření dodatků: 

1) Dodatek č.16 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, 

2) Dodatek č.12 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů a smlouvy 
o výpůjčce, 

3) Dodatek č.2 ke smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť, 

4) Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění činností a služeb spojených s údržbou nemovitostí ve 
vlastnictví Města Kojetín,  

jejichž předmětem je změna ceníku služeb u vozidel a strojů o „palivový příplatek“, u dodatku 
ad 1) úprava ceny za sečení trávy a doplnění pravidelných kontrol herních prvků na naučné 
stezce Biocentrum Kojetín, mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Miloslavem Oulehlou, místostarostou města 
a  TECHNIS Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, 
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti. 

 

10. Smlouva o dílo na akci „Oprava MK – pokládka asfaltového betonu ul. Tvorovská“ 

(tisk R/969) 

 

Usn. č. R 1709/05-22  

Rada města po projednání  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 15/2022 k investiční akci „Oprava MK – pokládka asfaltového 
betonu na ulici Tvorovská“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem 
Oulehlou – místostarostou 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 412 770,24 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

11.  Smlouva o dílo na akci „Oprava MK – pokládka asfaltového betonu Kovalovice“  

(tisk R/970) 

 

Usn. č. R 1710/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2022 k investiční akci „Oprava MK – pokládka asfaltového 
betonu v obci Kovalovice“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – 
místostarostou 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 
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společnosti za nabídkovou cenu 306 542,90 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

12. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/971) 

 

Usn. č. R 1711/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

skutečnost, že poskytnutý peněžitý dar společnosti Stopa bezpečí s.r.o., Františkánská 120/7, 
Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ: 08431205, ve výši 5.000 Kč, nebyl uvedenou společností 
čerpán,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru společnosti Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 
760 01 Zlín, IČ: 25300083, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů 
registrované sociální služby Horizont Kroměříž v roce 2022,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru společnosti Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 
760 01 Zlín, IČ: 25300083, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů 
registrované sociální služby Centrum duševního zdraví Kroměříž v roce 2022.   

 

13.  Zápis k předškolnímu vzdělávání cizinců do MŠ Kojetín 

(tisk R/972) 

 

Usn. č. R 1712/05-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s místem a termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta 
dočasná ochrana dle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
do Mateřské školy Kojetín, příspěvková organizace, od školního roku 2022/2023: ve čtvrtek, 
02.06.2022, 09:00 – 14:00 hodin, v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-
Město.    

 

14.  Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Kojetín 

(tisk R/973) 

 

Usn. č. R 1713/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kojetín od 
01.09.2022, ve výši 400,- Kč měsíčně/dítě. 

 

15. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období červenec – srpen 2022 

(tisk R/974) 

 

Usn. č. R 1714/05-22  

Rada města po projednání 
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bere na vědomí 

přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace – v termínu od 18.07.2022 
do 12.08.2022. 

 

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

16/A.  Návrh na vyřazení majetku 

 

Usn. č. R 1715/05-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

vyřazení majetku (stavby, budovy – účet 021) – sloupů veřejného osvětlení v ulici Rumunská 
a Kroměřížská, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 02.05.2022. 

 

16/B.  Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. R 1716/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 04.05.2022, 

ukládá 

odboru VŽPD administrativně zabezpečit doporučení Komise životního prostředí a 
zemědělství RM, ze dne 04.05.2022. 

 

16/C. Příspěvek na provoz ŠJ  

 

Usn. č. R 1717/05-22   

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost o navýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, 
z 26.04.2022 a v souladu s návrhem výše a odůvodněním uvedeným v žádosti 

ukládá 

finančnímu odboru MěÚ připravit rozpočtové opatření na navýšení příspěvku Školní jídelny 
Kojetín, příspěvkové organizace, v souladu s podanou žádostí. 

 

16/D. Zřízení adaptační skupiny 

 

Usn. č. R 1718/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, k dotacím na Adaptační 
skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny a  

souhlasí 

s případným předložením zdůvodněné žádosti o navýšení příspěvku v případě, že činnosti 
spojené s adaptací nebude možné pokrýt v rámci schváleného příspěvku. 
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16/E. Výsledek výběrového řízení na vedoucí/ho odboru VVŠK 

 

Usn. č. R 1719/05-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci tajemníka o výsledku výběrového řízení na vedoucí/ho odboru VVŠK Městského 
úřadu Kojetín. 

 

16/F. Užití znaku města Kojetína 

 

Usn. č. R 1720/05-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s užitím znaku města Kojetína Agenturou API s.r.o. v rámci propagace Her X. letní olympiády 
dětí a mládeže 2022, pořádaných Olomouckým krajem společně s Českým olympijským 
výborem, ve dnech 26. až 30.06. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
  
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 16. května 2022 


