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  Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 7545/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 

 
ze 78. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 1. června 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Organizační zajištění akce Kojetínské hody 2022 

(tisk R/989) 

 

Usn. č. R 1721/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

organizační zajištění akce Kojetínské hody 2022. 
 

2. Návrh OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

(tisk R/984) 

 

Usn. č. R 1722/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitých věcí, 

předloží  

ji k projednání zastupitelstva dne 21.06.2022. 

 

3. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/979) 

 

Usn. č. R 1723/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
p.o., ve výši 40 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/979 

souhlasí 
s pořízením 2 ks notebooků z investičního fondu nad rámec schváleného rozpočtu Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., ve výši 40 000 Kč dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/979 

 

http://www.kojetin.cz/
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Usn. č. R 1724/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, p.o., na činnosti spojené s adaptační skupinou pro děti migrující z Ukrajiny, na základě 
žádosti příspěvkové organizace o částku 7 000 Kč. 

 

Usn. č. R 1725/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu plánu oprav a investic na rok 2022 Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizací,  
IČO 70946957 se sídlem Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín, ve výši 150 000 Kč, z důvodu 
navýšení ceny na pořízení myčky na černé nádobí, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/979, 

souhlasí 

s pořízením nové myčky na černé nádobí Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizací, IČO 
70946957 se sídlem Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín, ve výši 292 596 Kč, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/979, 

souhlasí  

s vyřazením nepotřebného majetku Školní jídelny Kojetín, Hanusíkova 10, p. o.,  
jedná se myčky provozního nádobí (inventární číslo 714320028*56), dle důvodové zprávy a 
příloh tisku R/979, 

ukládá 

příspěvkové organizaci předložit zřizovateli návrh na změnu odpisového plánu. 
 

4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje  

(tisk R/980 a R/980A) 

 

Usn. č. R 1726/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 17 300 Kč, na částečnou úhradu výdajů na pořízení 
ochranných prostředků pro hasiče (zásahové obleky, přilby, kukly, rukavice a obuv) jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kojetín dle specifikace uvedené ve smlouvě, od poskytovatele 
dotace Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy tisku 
R/980. 

 

Usn. č. R 1727/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

přijetí účelové investiční dotace ve výši 320 000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na pořízení 
mobilního pódia pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí dle specifikace 



   3/8 

uvedené ve smlouvě, od poskytovatele dotace Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
Olomouc 779 00, IČ 60609460, 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy tisku 
R/980A. 

 

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2022 

(tisk R/981) 

 

Usn. č. R 1728/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

informaci o rozpočtovém opatření č. 11/2022, které bylo provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č.Z438/03-22. Rozpočtovým opatřením č. 11/2022 bylo provedeno 
přijetí a poskytnutí průtokového transferu pro CSS Kojetín p.o., kterými se: 

-zvyšují příjmy o částku   3 570,82 tis. Kč 

-zvyšují výdaje o částku   3 570,82 tis. Kč 
 

Usn. č. R 1729/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/981, kterým se: 

         - zvyšují příjmy o částku   692,30 tis. Kč 

- zvyšují výdaje o částku   712,30 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku     20,00 tis. Kč 

 

6. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/982) 

 

Usn. č. R 1730/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání a splácení dluhu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako věřitelem, a AM…, jako dlužníkem, na dlužnou částku v celkové 
výši 7 455 Kč – z toho 4 005 Kč za nájem a zálohy na služby spojené s nájmem bytu č. 2/6 
v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, a 3 450 Kč z vyčísleného nedoplatku 
z vyúčtování záloh na služby spojené s nájmem bytu za rok 2021, kdy k dlužné částce není 
dohodnut úrok z prodlení ani smluvní pokuta, pouze však v případě, že dlužník bude dodržovat 
tuto dohodu, termín splátek a platit sjednanou výši splátek po min. 1 500 Kč vždy do 30-tého 
dne v měsíci, počínaje měsícem červencem 2022 a zaplacením celého dluhu nejpozději do 
30.11.2022. V případě nezaplacení některé splátky včas, dlužník ztrácí výhodu splátek a celý 
dluh se stává splatným najednou a je povinný uhradit i zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 
a smluvní pokutu ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč 
za každý i započatý měsíc prodlení. 
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Usn. č. R 1731/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 17.06.2020, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako pronajímatelem, a AV…, jako nájemcem, na prodloužení nájmu obecního bytu č. 12 
v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu určitou 3 měsíce s účinností 
od 17.06.2022, ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 

 

Usn. č. R 1732/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 25.06.2020, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a AM…, jako nájemcem, na prodloužení nájmu obecního bytu č. 7 v domě na 
Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu určitou 6 měsíců s účinností od 
25.06.2022, ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 

 

7. Nakládání s majetkem města  

(tisk R/983) 

 

Usn. č. R 1733/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje        

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
IV-12-8023313/Kojetín, TMOBILE, Družstevní p.č.247/1, 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 SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-Lověšice, IČ 
25840819 jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 236/2 
a 247/1 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 – kabelové vedení NN a přípojková skříň NN 
SS100. 

 

Usn. č. R 1734/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900099706_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako „oprávněný“ a MU…, jako 
„investor“. Pozemek p.č. 723/10, ostatní plocha – ostatní komunikace, který se nachází 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen právem 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení, a to na dobu neurčitou. 
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Usn. č. R 1735/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 7267, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38m2, 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/2706/2022-OPRM, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 06/2022. 

 

8. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/994 a R/994A) 

 

Usn. č. R 1736/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

ukončení podnájmu ze Smlouvy o podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 14.07.2011, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi společností TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 
752 01 Kojetín, IČ:64608727, jako nájemcem, a společností Golden egg resort s.r.o., Riegrova 
397/11, Olomouc 779 00, IČ:29380961, jako podnájemcem, dohodou k 23.05.2022,    

schvaluje 

v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 14.07.2011, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
jako pronajímatelem, a společností TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 
Kojetín, IČ:64608727, jako nájemcem, souhlas vlastníka s podnájmem nebytových prostor 
sloužících jako prostory k podnikání v budově restaurace na letním koupališti v Kojetíně č.p. 
493, postavené na pozemku parc. č. st. 1788, o výměře 224 m2, prostory přilehlého skladu bez 
č.p., postaveného na části pozemku parc. č. st. 1789, a venkovního prostranství u restaurace 
o výměře 220 m2 na části pozemku parc. č. 365/6, to vše v k.ú. Kojetín, zapsané na LV č. 
10001 pro obec a k.ú. Kojetín u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, včetně zařízení restaurace, podnájemci společnosti Měšťanský pivovar Kojetín a.s., 
Kroměřížská 109, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, IČ:09842039, za účelem provozování 
restaurace na letním koupališti. 

 

Usn. č. R 1737/06-22  

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 mobilní skládací podium o rozměru 8x6m spolufinancované z dotačního programu 
,,05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 
2022“, za podmínky výpůjčky na dobu určitou od nabytí účinnosti této smlouvy do 31.12.2027, 
za účelem zprostředkovávání bezúplatného využití předmětu výpůjčky při pořádání kulturních 
a sportovních akcí Městem Kojetín. 
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Usn. č. R 1738/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem parkovacího místa č.24 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město,  PP… , za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 1 
265 Kč včetně DPH v platné základní sazbě, parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a uzavření nájemní smlouvy za 
uvedených podmínek. 

 

9. Zřízení přípravní třídy při ZŠ Svatopluka Čecha 586, Kojetín, pro školní rok 2022/2023 

(tisk R/985) 

 

Usn. č. R 1739/06-22  

Rada města po projednání 

zřizuje 
při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, pro školní rok 2022/2023, 
jednu přípravnou třídu. 

 

10.  Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Svatopluka Čecha 586, Kojetín  

(tisk R/986) 

 

Usn. č. R 1740/06-22  

Rada města po projednání  

souhlasí 

s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
okres Přerov pro školní rok 2022/2023, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 12; návrh 
na povolení výjimky předloží ZM na nejbližším jednání, 

doporučuje 

ZM výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres 
Přerov na školní rok 2022/2023 povolit a zavázat se uhradit případné zvýšené náklady na 
vzdělávací činnost této ZŠ. 

 

11.  Uzavření Školní jídelny Kojetín v průběhu letních prázdnin  

(tisk R/987) 

 

Usn. č. R 1741/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních prázdnin, 
a to od 18. července do 15. srpna 2022. 

 

12. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/988) 

 

Usn. č. R 1742/06-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p.o., Burešova 3675, 
760 01 Zlín, IČ: 00839281, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů služby - 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v roce 2022.   

 

13. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/978) 

 

Usn. č. R 1743/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 01.06.2022. 

 

14.  Delegace Olomouckého kraje – sociální služby 

(tisk R/990) 

 

Usn. č. R 1744/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

účast ředitelky Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, na služební cestě 
v rámci delegace Olomouckého kraje do Itálie, Reggio Emilia ve dnech 22.05. – 26.05.2022. 

 

15.  Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací  

(tisk R/991) 

 

Usn. č. R 1745/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost o schválení odměny pro ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 

schvaluje 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/991. 

 

16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022 

(tisk R/992) 

 

Usn. č. R 1746/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy č. 503/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 v rámci akce „Vybudování chodníků v úseku ulic 
Olomoucká a Kroměřížská“ - ISPROFOND 5717510204, mezi příjemcem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, se sídlem ulice Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, 
zastoupeným Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury. 
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17. Příkazní smlouva na akci „Cyklostezka kolem Alberta“ 

(tisk R/993) 

 

Usn. č. R 1747/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy č. P/2022/015, jejímž předmětem je kompletní zajištění dotační 
managementu v souvislosti s investiční akcí „Cyklostezka kolem Alberta“. Smlouva je 

uzavírána mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou – místostarostou města a 
Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy, se sídlem Horní náměstí č.p. 5, 772 00 
Olomouc, IČ 64631109, zastoupenou Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, MPA, ředitelem 
RARSM Olomouc, za nabídkovou cenu 24 200 Kč včetně DPH. 

 

18. Vnitřní předpis č. 2/2022 – směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

(tisk R/995) 

 

Usn. č. R 1748/06-22  

Rada města po projednání 
schvaluje 

vnitřní předpis č. 2/2022 - směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

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

20/A.  Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. R 1749/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise školství RM, ze dne 12.05.2022. 

 

20/B. 

Usn. č. R 1750/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

poděkování ředitelky Školní jídelny Kojetín, Mgr. Hany Rohové, za vstřícný přístup zřizovatele 
ke školní jídelně. 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r.  Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 7. června 2022 


