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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 8987/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 

 

USNESENÍ 

 
z 81. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 3. srpna 2022, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/1023) 

 

Usn. č. R 1788/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem 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, zapsaném na LV 2218, to vše v k.ú. Kojetín,  
MMB…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 870 Kč + DPH 
v platné základní sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a uzavření nájemní smlouvy 
za uvedených podmínek.  
 

2. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/1024) 

 

Usn. č. R 1789/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

Usn. č. R 1790/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 37, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 
1. JG…, 
2. MK…, 
3. VO…, 
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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. 

 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2022 

(tisk R/1026) 

 

Usn. č. R 1791/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 16/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1026, kterým se: 

     - zvyšují příjmy o částku   275,66 tis. Kč 

     - zvyšují výdaje o částku    271,50 tis. Kč 

- snižuje financování o částku                    4,16 tis. Kč 

 

4. Finanční záležitosti MěKS Kojetín 

(tisk R/1027) 

 

Usn. č. R 1792/08-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 
s použitím fondu investic nad rámec schváleného rozpočtu Městskému kulturnímu středisku 
Kojetín, p. o., na pořízení interního datového centra (NAS) ve výši 60.000 Kč, dle žádosti 
příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/1027 

 

Usn. č. R 1793/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu odpisového plánu Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p.o. na rok 2022, dle 
důvodové zprávy tisku R/1027. 

 

5. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/1021) 

 

Usn. č. R 1794/08-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

plnění usnesení Rady města Kojetína k 03.08.2022.  
 

6. Navýšení cen stravného Školní jídelny Kojetín 

(tisk R/1022) 

 

Usn. č. R 1795/08-22  

Rada města po projednání 
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bere na vědomí 

navýšení cen stravného v rámci doplňkové činnosti a u přesnídávek a svačin MŠ v hlavní 
činnosti ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.09.2022. 

 

7. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/1025) 

 

Usn. č. R 1796/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Děkanátnímu centru pro rodinu, Komenského náměstí 48, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů akce „Den pro rodinu“, 
konanou 28.08.2022, na farní zahradě v Kojetíně,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru AP…, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů její účasti na 
Mistrovství světa v Radiovém orientačním běhu, které se uskuteční ve dnech 28.08.-
03.09.2022 v Bulharsku. 

 

8. Zapojení MŠ Kojetín do výzvy v operačním programu Jan Amos Komenský 

(tisk R/1028) 

 

Usn. č. R 1797/08-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Kojetín, příspěvková organizace, do Výzvy č. 02_22_002 
Šablony pro MŠ a ZŠ I v Operačním programu Jan Amos Komenský. 

    

9.  Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 15 DPS Jana Peštuky“ 

(tisk R/1029) 

 

Usn. č. R 1798/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 15. v objektu DPS J. Peštuky 
čp. 1322 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 444 504,22 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

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

10/A. Vzdání se práva na odvolání 

 

Usn. č. R 1799/08-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost MONTAGE group, s.r.o. a 
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vzdává se práva na odvolání 

proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova č.j. MMPr/151248/2022/ToP z 27.07.2022 ve věci 
povolení týkajícího se stavby VTL Plynovod MORAVIA – odběr pro provedení tlakové zkoušky 
potrubí.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. RNDr. Jitka Hálková v.r. 
starosta města členka rady města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 8. srpna 2022 


