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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 8309/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 

 

USNESENÍ 

 
ze 79. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 21. června 2022, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro CSS Kojetín na 
předfinancování projektu  

(tisk R/996) 

 

Usn. č. R 1751/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Centru sociálních služeb 
Kojetín, p. o., ve výši 1.887.981,30 Kč, za účelem předfinancování projektu „Pořízení 
automobilů pro sociální služby“, která bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, 
nejpozději do 31. 12. 2023, 

souhlasí 

s poskytnutím účelového investičního příspěvku (s vypořádáním) z rozpočtu zřizovatele 
Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 197 231,80 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci 
projektu „Pořízení automobilů pro sociální služby“, dle žádosti Centra sociálních služeb 
Kojetín, p. o., 

souhlasí 

s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku (s vypořádáním) z rozpočtu zřizovatele 
Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 12 543,90 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci 
projektu „Pořízení automobilů pro sociální služby“, dle žádosti Centra sociálních služeb 
Kojetín, p. o., 

předloží 

návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí finančních příspěvků Centru 
sociálních služeb Kojetín, p. o., k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 21.06.2022. 

 

2. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/997) 

 

Usn. č. R 1752/06-22  

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/997. 

http://www.kojetin.cz/
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Usn. č. R 1753/06-22  

Rada města po projednání 

ukládá  

Základní škole Svatopluka Čecha Kojetín, p.o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 40 000 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/997, 

schvaluje  

navýšení příspěvku na provoz rok 2022 na nákup drobného dlouhodobého majetku, Základní 
škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., ve výši 40 000 Kč, dle žádosti příspěvkové 
organizace a důvodové zprávy tisku R/997. 

 

Usn. č. R 1754/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zapojením Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o., Svatopluka Čecha 586, do Operačního 
programu Jan Amos Komenský (Šablony) pro programové období 2021-2027, kde hlavním 
cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a 
dovednostech rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, dle žádosti 
příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/997. 

 

3. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/998) 

 

Usn. č. R 1755/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu garáže č. 46 ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, 
Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.02.2006, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako pronajímatelem, a JH…, jako nájemcem, dohodou ke dni 31.07.2022. 

 

Usn. č. R 1756/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu stavby bez č.p./č. ev., garáže (č. 46, ve dvorním traktu domu 
Masarykovo náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město), zapsané na LV 10001, postavené na 
pozemku parc. č. st. 2589, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 21 m2, zapsaný na LV 2218, 
to vše v obci a k.ú. Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od 01.08.2022, výši 
měsíčního nájemného min. 850,00 Kč + DPH v platné základní sazbě ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 

Usn. č. R 1757/06-22  

Rada města po projednání 

neschvaluje 

zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor č. 11 a části nebytových prostor č. 5, o celkové 
výměře cca 26,45 m2, ve II. 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, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov.  
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4. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/999) 

 

Usn. č. R 1758/06-22  

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 HK…, jako dlužníkem, na dlužnou částku v celkové 
výši 5 665 Kč – z toho 1 380 Kč za nájem a zálohy na služby spojené s nájmem bytu č. 2/2 
v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, a 4 285 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. 1 000,00 Kč, poslední 
splátka min. 665,00 Kč, vždy do 30-tého dne v měsíci, počínaje měsícem červencem 2022 a 
zaplacením celého dluhu nejpozději do 31.12.2022. 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. 

 

Usn. č. R 1759/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 2, vel. 3+1, v domě na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 22.11.2021 mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a FJŠ …, jako nájemci, dohodou 
k 31.07.2022. 

 

Usn. č. R 1760/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. B3, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 
ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 01.10.2021 mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a PJF…, jako nájemci, 
dohodou k 30.09.2022.  

 

5. Návrh na demolici nemovitosti RD č.p. 4 v Kovalovicích a vyřazení z majetku města 

(tisk R/1000) 

 

Usn. č. R 1761/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí   

s demolici budovy č.p. 4 - rodinný dům, která se nachází na pozemku p.č. 241 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 213m2, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, na adrese 
Kovalovice 4, Kojetín, Kojetín III -Kovalovice (inv.č. 739000078) a následné vyřazení stavby 
z majetku města, dle důvodové zprávy tisku R/1000, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 21.06.2022. 
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6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/1001) 

 

Usn. č. R 1762/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje        

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
IP-12-8029955/Kojetín-Popůvky,p.č.93-přip.do 50m, vNN,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 MSEM, a.s., Collo louky 126, Místek, 73801 Frýdek Místek, IČO 
64610080, zastoupená společností SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-
Lověšice, IČ 25840819 jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek ve vlastnictví Města 
Kojetína p.č. 43/12 ostatní plocha, v katastrálním území Popůvky u Kojetína, 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 skříň NN SP 200. 

 

Usn. č. R 1763/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8005435/VB 13, „Kojetín, Kroměřížská, 
obnova NNv, NNk“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako „Povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
IČO 24729035, zastoupená společností ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest č.79, IČO 
25531735, jako „Oprávněná“. Pozemek parc. č. 629/1 zahrada, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, zapsaná na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčena stavbou zařízení distribuční 
soustavy – zemního kabelového vedení NN a pojistkového pilíře typu SS 200. 

 

Usn. č. R 1764/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 Vnitřního předpisu č. 2/2022 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, která byla schválena usnesením Rady města č. 1784/06-22 dne 
01.06.2022, který stanovuje přesný postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ve 
finančním limitu B a schvaluje výběr dodavatele na dodávky elektřiny pro období r. 2023 
formou elektronické aukce.   

 

Usn. č. R 1765/06-22  

Rada města po projednání 

zplnomocňuje  

starostu města Ing. Leoše Ptáčka, k výběru dodavatele na sdružené dodávky elektřiny NN a 
VN pro období r. 2023, formou elektronické aukce prostřednictvím zprostředkovatele pro 
nákup elektrické energie fy Marandis s.r.o., Pivovarská 139/5, Bílovec a uzavření Smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny NN a VN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 a dodavatelem s nejvýhodnější nabídkou. 
Datum zahájení dodávky bude 01.01.2023, ukončení dodávky bude 31.12.2023. 
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7. Návrh na koupi podílu 1/6 na domě č.p. 190, ulice Blanská, Kojetín  

(tisk R/1002) 

 

Usn. č. R 1766/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí   

s koupí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6  na pozemku parc. č. St. 567 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 191m2, jehož součástí je stavba č.p. 190, rod. dům, včetně podílu 
o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. 469 – zahrada, o výměře 95m2 a podílu o velikosti id. 
1/6 na pozemku parc. č. 501/12 – orná půda, o výměře 169m2, vše zapsáno na listu vlastnictví 
č. 874 pro katastrální území a obec Kojetín, okres Přerov, u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, za kupní cenu ve výši 183.000,-Kč 
a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, 

souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy mezi JUDr. Tamarou Kropáčovou, se sídlem 779 00 Olomouc, 
Šantova 719/2 jako insolvenční správkyní dlužníka AŽ… jako „prodávající“ a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370  jako „kupujícím“, dle 
přílohy tisku R/1002, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města dne 21.06.2022. 

 

8. Dohoda o zpětném převodu vlastnického práva k pozemku 

(tisk R/1003) 

 

Usn. č. R 1767/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s koupí pozemku p.č.7236 - ostatní plocha, o výměře 397m2, zapsaného na LV 5005, k.ú. 
Kojetín, u  Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
JŠ… a RB…, jako „prodávajícím“ do vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako „kupujícím“, za kupní cenu ve výši  317.600,-Kč vč. DPH, 

souhlasí 

s uzavřením Dohody o zpětném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nabývajícím“ a JŠ… a RB… 
jako „převádějícím“, dle přílohy tisku R/1003, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 21.06.2022. 

 

9.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2022 

(tisk R/1004 a R/1004A) 

 

Usn. č. R 1768/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s rozpočtovým opatřením č. 13/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1004, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku 5 052,37 tis. Kč 

- zvyšují výdaje o částku 4 026,08 tis. Kč 
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- snižuje financování o částku - 1 026,29 tis. Kč 

předloží 

rozpočtové opatření č. 13/2022 k projednání a ke schválení ZM dne 21.06.2022. 

 

Usn. č. R 1769/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 14/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1004A, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku 100,00 tis. Kč 

- zvyšují výdaje o částku 165,00 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku 65,00 tis. Kč 

 

10.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína   

(tisk R/1005) 

 

Usn. č. R 1770/06-22  

Rada města po projednání  

bere na vědomí  

Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  

 

11.  Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  

(tisk R/1006) 

 

Usn. č. R 1771/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 21.06.2022. 

 

12.  Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 4 v objektu DPS Dr. E. Beneše v Kojetíně“ 

(tisk R/1007) 

 

Usn. č. R 1772/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 4. v objektu DPS E. Beneše 
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 266 097,63 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

13. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora na akci 
„Rekonstrukce plynové kotelny K3, Nová ulice, Kojetín“ 

(tisk R/1008) 
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Usn. č. R 1773/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora 
(dále jen TDI). Příkazní smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Miloslavem Oulehlou, místostarostou města a příkazníkem Ing. Eduardem Šoberem, 
PROJEKCE-TZB, se sídlem Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž IČ: 12303518, zastoupený 
jednatelem Ing. Eduardem Šoberem, jednatelem, za nabídkovou cenu 151 200 Kč bez DPH.  
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

14.  Smlouva o smlouvě budoucí o přijetí odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě ČEZ – trafostanice k projektu „Zastřešená ledová plocha Kojetín“ 

(tisk R/1009) 

 

Usn. č. R 1774/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě ČEZ-trafostanice k projektu „Zastřešená ledová plocha Kojetín“. 
Smlouva je uzavírána mezi žadatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou, 
místostarostou města a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ: 24729035, Teplická čp.874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupeným Ing. 
Zdeňkem Linhartem, vedoucím odboru Obsluha zákazníků, za nabídkovou cenu 194 000 Kč, 
jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 
příkonu určeného právním předpisem. 

 

15.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování PD „Zastřešení ledová plocha Kojetín“ 

(tisk R/1010) 

 

Usn. č. R 1775/06-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022-15 ze dne 26.01.2022, jehož předmětem je 
přepracování (revize) projektové dokumentace v rámci investiční akce „Zastřešená ledová 
plocha Kojetín“, 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 AS PROJECT CZ s.r.o., IČ: 26095254, se sídlem U Prostředního mlýna 
128, 393 01 Pelhřimov, zastoupeným jednatelem společnosti Ing. Jiřím Žákem, za nabídkovou 
cenu 128 980 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  

 

16. Smlouva „Infrastruktura Pod Oborou v Kojetíně“ 

(tisk R/1011) 

 

Usn. č. R 1776/06-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní k projektu „Infrastruktura Pod Oborou 
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi investorem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou, 
místostarostou města a distributorem GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem, zastoupeným GasNet Služby, s.r.o.,IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, zmocněnec pro jednání Daniel Bělohlávek, vedoucí rozvoje 
plynových zařízení. 

 

17.  Souhlas s realizací projektu a podání žádosti o dotaci „Obnova VO – EFEKT 2022“ 

(tisk R/1012) 

 

Usn. č. R 1777/06-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
- s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva průmyslu a obchodu 

v rámci výzvy „Obnova VO – EFEKT 2022“, 
- s realizací projektu s názvem „Obnova VO – EFEKT 2022“. 

 

18. Dodávka dvou automobilů pro CSS Kojetín 

(tisk R/1013) 

 

Usn. č. R 1778/06-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výsledek výběrového řízení na dodavatele dodávky dvou automobilů pro CSS Kojetín, p. o. 
v rámci projektu IROP (MMR), výzva 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou 
účinností – SC 6.1“. 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. RNDr. Jitka Hálková v.r. 
starosta města členka rady města 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 23. června 2022 


